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   คํานํา 

คํานํา 
 
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม

อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวา   
จะอาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา 
ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สืบตอไป 
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 บทที่ 1  บทนํา 1  

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การขนสงทางน้ําถือวาเปนรูปแบบของการขนสงที่เกาแกที่สุด จะเห็นไดวาอารยธรรม
ความเจริญตางๆ ในอดีตจะอยูริมน้ํา เชน วัดวาอาราม เมืองทาตางๆ จะอยูริมแมน้ําลําคลอง และทะเล 
การติดตอสื่อสารในอดีตก็อาศัยการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก ประโยชนหลักของการขนสงทางน้ํา คือ
ความสามารถในการขนสงสินคาไดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะผูผลิตสินคา ผูนําเขาสินคาหรือผูสงออก
สินคาสามารถใชประโยชนจากการขนสงทางน้ําในการขนสงสินคา สวนประชาชนทั่วไปก็ใชทาเรือเปน
สถานที่ในการคมนาคมเดินทางในชีวิตประจําวัน ซึ่งบุคคลแตละกลุมมีการใชงานของทาเรือท่ีมีขนาด
และรูปแบบที่ตางกันออกไปตามลักษณะการใชงาน ซึ่งในประเทศไทยในสมัยโบราณก็ไดใชการจราจร
ทางน้ําเปนเสนทางหลักในการเดินทางไปยังจุดตางๆ เพื่อติดตอคาขาย ไปมาหาสูกัน เนื่องจากในขณะนั้น
เสนทางการคมนาคมทางบกยังไมมีความสะดวก  
 การคมนาคมทางน้ําในอดีตเปนเสนทางหลักในการเดินทางของประชาชนเมื่อมีความเจริญ
มากขึ้นการเดินทางโดยทางน้ําจึงลดความสําคัญลง โดยประชาชนจะเดินทางโดยรถยนต เปนการ
คมนาคมหลัก แตการคมนาคมโดยทางน้ํายังคงมีความจําเปนในการเดินทางในลักษณะเสนทางลัด 
ซึ่งประชาชนจะเดินทางโดยรถยนตถึงทาน้ําและตอเรือขามฟากไปยังฝงตรงขามกอนตอรถยนตถึง
จุดหมายปลายทาง 
 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนที่เกี่ยวของกับทาเทียบเรือและทาขาม
ไดบัญญัติไวโดยกฎหมาย ดังนี้ 

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
  มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ 
    (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

 
 



มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

 บทที่ 1  บทนํา  2

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
    (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
    (1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
    (6)  จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
    (4) ประสานและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
  มาตรา 16 (3) ไดกําหนดใหการจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
เปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล” 
  มาตรา 17 (13) ไดกําหนดใหการจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา เปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 นอกจากนั้น ทาเทียบเรือเปนกิจการหนึ่งท่ีตองมีการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยใหสวนราชการที่ถายโอนภารกิจเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนแนะนําดานการบริหาร
และวิชาการ ซึ่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดถายโอนอํานาจหนาท่ี ในภารกิจ การดูแลรักษา
ทางน้ํา การกอสรางสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํา และการดูแลการใชทาเรือ โดยไดมอบอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 442/2547 ลงวันที่           
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 บทที่ 1  บทนํา 3  

29 กรกฎาคม 2547 และ ท่ี 185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 เรื่องมอบอํานาจ “เจาทา” ตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ดังนี้  
 1.  การอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา ตามมาตรา 117 ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
มีดังตอไปนี้ 
  1.1  ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอสส 
  1.2  โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
  1.3  สะพานขามคลอง 
  1.4  คานเรือ 
  1.5  โรงสูบน้ํา 
  1.6  การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา 
  1.7  กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา 
  1.8  เขื่อนกันน้ําเซาะ 
 2.  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา ตามขอ 2 (14) แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา ตามขอ 2 (6) แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) เพื่อเปนเงินไดแผนดินตอไป 
 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองมีบทบาทในการดูแลรักษา และดําเนินกิจการ
ทาเทียบเรือ จึงตองมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐานและเปนแนวทางเดียวกันในการดําเนินการสถานีขนสง
ทางน้ํา ซึ่งเปนบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตทองถิ่นของตนเอง ในสวนของ
ทาเทียบเรือโดยสาร เชน โปะเทียบเรือ สะพานปรับระดับ ฯ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะไดใช
ประโยชนในการดําเนินงาน รวมทั้งการพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นที่จําเปนในกิจการทาเทียบเรือ 
ใหมีมาตรฐานในดานความปลอดภัย การบริหารจัดการ การดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตอไป  
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1.2   วัตถุประสงคในการจัดทํามาตรฐาน 
 1.2.1  เพื่อสรางความเขาใจ ใหคําแนะนํา ดานเทคนิคและวิชาการ ใหความรูดานกฎหมาย 
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ อํานาจหนาท่ี การอนุญาต การอนุมัติ และภารกิจตางๆ แกผูบริหารทองถิ่น 
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามภารกิจที่ไดถายโอนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 1.2.2  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดใชเปนคูมือและแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา โดยเฉพาะในสวนของการดูแลรักษาทาเทียบ
เรือ 
 1.2.3  เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น
เพิ่มเติมท่ีจําเปนในการดําเนินกิจการทาเทียบเรือ ใหมีมาตรฐานในดานความปลอดภัย มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ มาตรฐานดานการดูแล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
  1.2.4  เพื่อประโยชนตอประชาชน ท่ีตองการทุน และบริหารจัดการในดานการดูแลรักษาทาง
น้ํา การลงทุนกอสรางสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํา เชน ทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ  

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1)  การจัดทําสถานีขนสงทางน้ํา (ทาเทียบเรือ/ทาขาม) ในเขตพื้นที่  
   จัดทําแนวทางในการดําเนินการสถานีขนสงทางน้ํา ในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้ 
   (1)  ข้ันกอนดําเนินการรับโอนภารกิจ การดูแลรักษาทางน้ํา การกอสรางสิ่งปลูกสราง
ลวงล้ําลําแมน้ํา และการดูแลการใชทาเรือ  
   (2)  การขอใชพื้นที่จัดตั้งทาเทียบเรือ/ทาขาม โดยพิจารณาจากกฎหมาย และกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของ  
   (3)  ข้ันตอนการสํารวจความจําเปนและความเหมาะสม การจัดสรางสถานีขนสงทางน้ํา 
  (4)  ข้ันตอนการเตรียมบุคลากร  
 2)  การบริหารจัดการ การซอมบํารุง การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดลอม 
   การกําหนดมาตรฐานในสวนการบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา สามารถแบงไดตาม
เกณฑแตละดาน ดังนี้ 
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   (1)  เกณฑมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา  
  (2)  ดานการบริหาร การใหบริการทาเทียบเรือ 
   (3)  ดานความปลอดภัย  
   (4)  ดานแสงสวาง  
   (5)  ดานการรักษาความสะอาด  
   (6)  ดานสิ่งแวดลอม โดยอาศัยแนวทางในการตรวจสภาพทาเทียบเรือและโปะเทียบ
เรือ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 3) การดําเนินการดานการขออนุญาตสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 

1.4   ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเมื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน 
  การมีทาเทียบเรือขามฟากที่ถูกตองท้ังทางดานความปลอดภัยและลักษณะการใชงาน มี
มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานการดูแลและรักษา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและความ
สะดวกแกประชาชนผูใชบริการ ลดอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับการโดยสารเรือขามฟาก และ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ 

1.5   นิยามศัพท 
 “ สถานีขนสงทางน้ํา” หมายถึง ทาเรือท่ีประกอบดวยสิ่งลวงล้ําทางน้ํา หรือสิ่งกอสรางที่อยู
บนฝง เชน โปะเทียบเรือ สะพานเชื่อมตอ สะพานปรับระดับที่เช่ือมตอระหวางโปะเทียบเรือกับฝง  
  “โปะ” หมายถึง ทาน้ําท่ีมีลักษณะเปนแพใชเปนที่จอดเทียบเรือริมฝงแมน้ําท่ีมีการสัญจรทาง
น้ํา สามารถนําเรือเขาจอดเทียบทา ใหผูโดยสารขึ้น-ลง ไดอยางสะดวกปลอดภัย โดยยื่นเขาไปในแมน้ํา
ถึงบริเวณที่เหมาะสมในการนําเรือเขาจอดเทียบทา  
  “ทาเรือสาธารณะ” หมายถึง ทาเรือท่ีใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาใชบริการผานทา  
 “ทาเรือเชิงพาณิชย” หมายถึง ทาเทียบเรือท่ีใหบริการโดยมีการเรียกเก็บอัตราคาภาระและ
คาตอบแทนการใชประโยชนทาเรือ 
 “สิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา” หมายถึง สิ่งท่ีลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง 
บึง ทะเลสาบ ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเล  
 “เ รือ” หมายถึง  ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด  ไมวาจะใช เพื่อบรรทุกลําเลียง  โดยสาร 
ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมท้ังยานพาหนะอยางอื่นที่สามารถใชในน้ําได ทํานองเดียวกัน 
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 “ตันกรอสส” หมายความวา ขนาดของเรือท่ีคํานวณไดตามกฎขอบังคับฯ สําหรับการตรวจเรือ
ตามมาตรา 163 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 “20 ตันกรอสส” หมายความวา ขนาดของเรือท่ีคํานวณไดตามกฎขอบังคับ สําหรับการตรวจเรือ 
โดยข้ึนอยูกับความกวาง ความยาว และความลึก ของทองเรือ โดยทั่วไปสวนใหญ ความกวางประมาณ   
3-4 เมตร ยาว 13-14 เมตร ลึกไมเกิน 1.60 เมตร และสามารถบรรทุกลําเลียงสินคาไดน้ําหนักไมเกิน 60 
ตันสุทธิ ถาเปนผูโดยสารจะบรรทุกไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวเทากับ 60 คน 
 “นายเรือ” หมายความวา ผูควบคุมเรือกําปน หรือเรืออื่นๆ แตไมรวมถึงผูนํารอง 
 “คนประจําเรือ” หมายความวา คนที่มีหนาท่ีทําการประจําอยูในเรือ 
 “คนโดยสาร” หมายความวา คนที่อยูในเรือ เวนแต คนประจําเรือ หรือผูอื่นที่รับจางทํางานใน
เรือนั้น และเด็กที่มีอายุต่ํากวาหนึ่งป 

1.6   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 มาตรฐานเลมนี้ไดจัดทําข้ึนภายใตกรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.6.1  พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 1.6.2  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
 1.6.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 1.6.4 กฎกระทรวง ฉบบที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 1.6.5 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม : คูมือการอนุญาตใหปลูกสราง
สิ่งลวงล้ําลําน้ําและการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก, กรกฎาคม 2548 
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บทที่  2 
การบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา 

 
1.   แนวทางการรับโอนกิจการทาเทียบเรือ 
 เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะไดรับการถายโอนกิจการทาเทียบเรือจากกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ควรมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตามภารกิจ และเตรียมความพรอม
ในการดําเนินงาน โดยอาจขอคําปรึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
  1 .1  ขั้นเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการรับโอนกิจการทาเทียบเรือ  
   การเตรียมความพรอมในดานโครงสรางการบริหารจัดการ การเตรียมความพรอมดาน
บุคลากร เชน การรับสมัครบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานหรือการรับโอนบุคลากรจากหนวยงาน
อื่นๆในขั้นตอนของการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการจะตองใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน แนะนํา และใหคําปรึกษาทางเทคนิควิชาการจนกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
มีความพรอม ซึ่งเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งทาเทียบเรือ ควรมีการศึกษา ขอคําปรึกษาในดานตางๆ 
ดังนี้  
   (1) ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการจัดตั้งทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ 
   (2)  ขอคําปรึกษาทางเทคนิค คุณสมบัติของดิน ขนาดเรือ ระดับการขึ้นลงของน้ํา 
ขนาดของคลื่น โดยเฉพาะในสวนของการออกแบบจะตองมีการสํารวจสภาพดินกอน และตองมีการ
คํานึงถึงการเคลื่อนที่ การเอียง และความตานทานคลื่นของทาจอดเรือ 
   (3)  ขอคําปรึกษาทางวิชาการดานการตรวจสอบการกอสราง ความปลอดภัย และสภาพ
การใชงานของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ  
   (4)  ขอคําปรึกษาทางเทคนิคดานการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของทาเทียบ
เรือและโปะเทียบเรือ เพื่อระงับการใชทาเทียบเรือหรือโปะเทียบเรือ 
 1.2  ขั้นการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนไดรับการถายโอนกิจการทาเทียบเรือ  
   (1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทา
เทียบเรือ ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งการดูแลและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  
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   (2)  ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ เพื่อเปน
แนวทางการบํารุง/ซอมแซมการใชทาเทียบเรือหรือโปะเทียบเรือ 
  (3)  สํารวจสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมของโปะเทียบเรือท่ีมีอยูเพื่อเตรียมวางแผน
ดําเนินงาน 
   (4)  กําหนดแนวทางใหผูทําการในเรือ เจาของเรือโดยสารเอาใจใสดูแลสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร  
   (5)  การกวดขันเรื่องการทิ้งของเสียหรือน้ํามัน และการรักษาสภาพแวดลอมของแหลง
น้ําสาธารณะ 
   (6)  การฝกชวยเหลือผูประสบภัย  

2.   การสํารวจความจําเปนและความเหมาะสมตามอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีทาเทียบเรือ 
 กอนที่จะเริ่มทําการสํารวจขอมูล องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดประชุมและซักซอมความ
เขาใจกันถึงวิธีการสํารวจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจกําหนดแบบฟอรมสํารวจขึ้นมาเพื่อใหใช
เหมือนกัน เพื่อใหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจของแตละ Site ครบถวนเหมือนกันทําใหงายตอการนําไปใช
เปรียบเทียบในกระบวนการเลือกที่ตั้งใหเหมาะสม  
  ตัวอยางเชน ในการสํารวจขอมูลภาคสนามดานภูมิอากาศพบวา Site 1 ตั้งอยูในบริเวณที่มี
ความเร็วลมรุนแรงมาก เมื่อสรางทาเรืออาจไดรับผลกระทบ สวน Site 2 มีความเร็วลมปานกลาง ทาเรือท่ี
สรางในบริเวณนี้จะไดรับผลกระทบจากลมในระดับต่ํา สําหรับ Site 3 มีความเร็วลมต่ํา ผลกระทบที่จะ
เกิดตอกิจกรรมทาเรือ จึงไมมี เปนตน 
  แสดงวา Site นั้นหากไมมีผลกระทบจะมีความเหมาะสมมากที่สุด อนึ่งการเสนอวิธีการเลือกที่
กลาวมานี้ ยังไมรวมถึงการพิจารณาดานงบประมาณในการลงทุนและคาใชจายในการแกไขปญหาของ
แตละ Site ซึ่งผูดําเนินโครงการจะตองนําขอจํากัดดานงบประมาณมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
ข้ันสุดทายดวย 
  กอนที่จะออกแบบในขั้นสุดทายจึงจําเปนตองมีการหาขอมูลเพิ่มเติม นอกจากจะเปนการ
ประหยัดแลวยังสามารถประมาณราคางานกอสรางไดถูกตอง 

การสํารวจประกอบดวย 
 (1)  การสํารวจทางสมุทรศาสตร เปนการหาคุณสมบัติของใตทองน้ํา และควรใหครอบคลุม
พื้นที่โดยรอบดวย กําหนดจุดน้ําข้ึนสูงสุดและต่ําสุด สิ่งกีดขวางตางๆ ตามแนวฝง บางครั้งตองมีการ
ประดาน้ําเพื่อสํารวจสภาพใตน้ํา เพื่อสํารวจหาสิ่งท่ีจมอยูบริเวณนั้น ซึ่งตองขนยายออกใหหมด 
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  (2)  การสํารวจหรือสังเกตการณกระแสน้ํา เมื่อทราบสถานที่ตองสรางทาเทียบเรือแลว 
จะตองทราบรายละเอียดของคลื่นในบริเวณนั้นดวย 
 สําหรับขั้นตอนของการวิเคราะหและออกแบบโปะเทียบเรือ แบงออกเปนขั้นตอนใหญๆ ดังนี้  

ขั้นตอนการวิเคราะหการจมและการลอยของโปะเทียบเรือ 
  (1)  วิเคราะหหาน้ําหนักบรรทุกทั้งหมดบนโปะเทียบเรือ ตัวอยางเชนน้ําหนักผูโดยสาร
จํานวนมากที่สุดท่ีสามารถยืนได น้ําหนักของโปะ น้ําหนักโครงสรางของหลังคา สะพานเทียบโปะ เปนตน 
  (2)  วิเคราะหหาแรงพยุง โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับแรงพยุง (Buoyancy Force) 
  (3)  ข้ันตอนการออกแบบ สรุปเปนตารางไดดังนี้ 
 

ลําดับ ขั้นตอน 
1 สํารวจขอมูลท่ัวไป 

 - ปริมาณผูคนที่คาดวาจะใชบริการ 
 - ปริมาณเรือท่ีเขาเทียบทา 
 - ระดับน้ําสูงสุด และต่ําสุด 
 - ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2 ศึกษาหลักเกณฑของกฎหมาย 
 - พระราชบัญญัติ 
 - กฎกระทรวง 
 - ระเบียบที่เกี่ยวของกับการกอสรางทาเทียบเรือ 

3 วิเคราะหและสรุปผลขอมูล 
 - เพื่อนําคาท่ีเหมาะสมมาใชในการออกแบบ และขอกําหนดตางๆ 
 - เพื่อทําการออกแบบโปะเทียบเรือ และทาเทียบเรือท่ีเหมาะสม 

4 ออกแบบโปะเทียบเรือ 
 - หาชนิดท่ีเหมาะสมของโปะเทียบเรือ 
 - หาขนาดของโครงสรางที่เหมาะสมของโปะเทียบเรือ 

5 ทําการเขียนแบบโครงสราง 
 - แบบที่ทําการกอสราง 
 - ประมาณราคาของแบบที่ทําการกอสราง 
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3.   การขอใชพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในสวนของการขอใชพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือ ประชาชนสามารถยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานี
ขนสงทางน้ําเพื่อรองรับการเทียบทาของเรือท่ีมีระวางไมเกิน 20 ตันกรอสส สามารถเทียบทาได ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตใหดําเนินการได โดยผูประสงคจะขออนุญาตปลูกสราง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด โดยระบุวัตถุประสงคในการใชอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  (1)  สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแสดงฐานะอยาง
อื่นที่ออกโดยสวนราชการ 
  (2)  หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมี
อํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย 
  (3)  แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลํา
แมน้ํา ตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมเปนผูรับรอง เวนแตอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํานั้นจะมีขนาด
เล็ก และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอื่นที่ไมคงทนถาวร ไมจําเปนตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธารับรอง 
  (4)  แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
  (5)  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) 
  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหยื่นคําขอพรอม
หลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5)  
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 ลักษณะของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงอนุญาตได มี
ดังตอไปนี้ 

สิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา เกณฑการอนุญาต 
(1) ทาเทียบเรือ 1)  ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง        

มีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตรเปนพื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา    
ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชน
รวมกัน 

2)  ตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมีชองวาง
เพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพืน้น้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบน
พื้นทาเทียบเรือ นอกจากสิ่งกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของ         
ทาเทียบเรือนั้น 

3)  ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทา เมื่อน้ําลง
ต่ําสุดลึกกวาอตัรากินน้ําลึกเต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน 
โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ แตท้ังนี้ตองไมเกิน 1 ใน 5 
ของความกวางของแมน้ํา 

4)  ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ
ครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง 

5)  ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดกั้นการที่ประชาชนจะใชสอย 
หรือเดินผานชายหาด 

(2) สะพานปรับระดับ
และโปะเทยีบเรือ 

1)  สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราว
ลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 
1:2 เมื่อน้ําลงต่าํสุด 

2)  โปะเทียบเรือตองมโีครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความ
ปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสงู โดยเมื่อรับน้ําหนักสูงสุดแลว 

3)  พื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา 40 
เซนติเมตร และมีราวลูกกรงทีแ่ข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและ
สวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 
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4.   การขออนุญาตกอสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ 
 ผูขออนุญาตเขียนคํารองขออนุญาตการกอสรางทาเรือและโปะเทียบเรือ ตามแบบขออนุญาต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

เอกสาร หมายเหตุ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีผูขออนุญาต

เปนบุคคลธรรมดาหรือสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
และหนังสือบรคิณหสนธิ (ถามี) ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล หาก
ประสงคใหผูอื่นขออนุญาตแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตาม
กฎหมาย 

 

(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน สําเนาโฉนดที่ดิน สําเนา
หนังสือ น.ส. 3 ส.ค. เปนผูมีสิทธิครอบครองหรือหนังสือยินยอม หรือเปนผู        
มีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชน ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลในนานน้ําไทย หรอื          
บนชายหาดของทะเล  

 

(3) แผนผังสังเขปแสดงสิ่งท่ีขออนญุาตที่มีรายละเอียด เชน ความกวางของหนา
ท่ีดินดานติดกับแมน้ํา ขนาดของสิ่งท่ีอนุญาตโดยประมาณ ระยะหางจากขอบ
ฝง สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงและระยะหางโดยประมาณพรอมสําเนา 

 

(4) แบบรูปและรายละเอียดของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือท่ีขอปลูกสราง ซึ่งมี
วิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง
จํานวน 3 ชุด เวนแตการปลูกสรางชั่วคราว และที่ไมคงทนถาวร ไมจําเปนตอง
มีวิศวกรรับรอง 

 

(5) สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามายื่นผูขออนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจ
ตองเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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 ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ 

ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 
(1) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับคํารอง เอกสารและหลกัฐานตางๆ แลว ตองทําการตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสาร และบันทึกหลักฐานรับเรื่องไวดําเนินการภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงแนวทางการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

30 วัน 

(2) ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ข้ึนอยูกับประเภท ลักษณะ และขนาดของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ 
นั้นๆ โดยมีอัตราตั้งแต 50 บาท – 2,000 บาท โดยผูขออนุญาตจะตองนัดหมายและ
นําเจาพนักงานไปตรวจยังสถานที่ท่ีขออนุญาตดวย 

 

(3) พนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบสถานที่ท่ีจะขออนุญาตปลูกสรางทาเทียบเรือ             
โปะเทียบเรือ เพื่อทําขอมูลตางๆ แผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงตอการ
พิจารณาอนุญาต จัดทํารายงานเสนอเจาทาภูมิภาคหรือเจาทาภูมิภาคสาขา 

 

(4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาการขออนุญาตถูกตอง ครบถวน
ตามขั้นตอนและไมขัดตอหลักเกณฑในการอนุญาตจึงพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

(5) เมื่อนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการแจง            
ผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแตลงนาม 
-  กรณีไมอาจอนุญาตไดใหแจงผูขออนุญาตภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันยื่นเรื่อง           
ขออนุญาต 

หลักเกณฑในการพิจารณาอนญุาตใหปลูกสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือท่ีสําคัญ            
ในสวนที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณา คือ 

 -  ตองมีลักษณะหรือสภาพไมเปนอันตรายตอการเดินเรอืหรือการสัญจรทางน้ํา 
 -  เมื่อปลูกสรางแลวจะไมทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลง 
 -  การใชประโยชนจะไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 -  ตองไมรบกวนสิทธิตางๆ ของผูท่ีอยูขางเคียงตลอดจนผลประโยชนของมหาชน
โดยสวนรวม 

3 วัน, 
 

60 วัน 
 

(6) เจาหนาท่ีจะแจงหรือติดตอใหผูขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยตองชําระคา
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงในอัตราฉบับละ 100 บาท 
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ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 
(7) ในกรณีท่ีเห็นวาการยื่นหลกัฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตอง และเปน

กรณีท่ีอาจอนญุาตใหปลูกสรางได เจาหนาท่ีจะทําการแจงใหสงหลักฐานและ
เอกสารใหครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

30 วัน 

(8) เมื่อไดรับอนุญาตเรียบรอยแลวจะตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในสิบสองเดือน 
นับแตวันที่ไดรับอนุญาต ถาไมเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในเวลาดังกลาว 
ใบอนุญาตก็จะสิ้นผล 

 

(9) ในกรณีไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลา อาจยื่นขอขยาย
ระยะเวลาเริ่มดาํเนินการได พรอมเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาไดครั้งละ 6 เดือน 
แตไมเกินสองครั้ง 

6 เดือน 

(10) ถาประสงคจะโอนสิทธิในการปลูกสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ ใหแกผูใด           
ใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงใหทราบโดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิ และหลักฐาน
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ 4 (1) และ (2) ประกอบดวยเมื่อเจาหนาท่ี
ไดรับแจงและทําการตรวจสอบหลักฐานตางๆ โดยถูกตองแลว เจาหนาท่ีจะทําการ
ออกหนงัสือรับทราบการโอนสิทธิดังกลาวเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บ
คาตอบแทนการปลูกสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ โดยถือวาผูรับโอนสิทธเิปนผู
ไดรับอนุญาต 
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ระยะเวลาในการขออนุญาตในสวนภูมิภาค  
  การขออนุญาตสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํามีระยะเวลา 64 วัน 
อัตราคาธรรมเนียมสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 (1)  การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือ สําหรับเรือขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอสส 
  1.1  การตรวจครั้งแรก ครั้งละ 200 บาท 
  1.2  ตรวจประจําป (เฉพาะทาเทียบเรือสําหรับการขนสงสาธารณะ) ครั้งละ 100 บาท 
  1.3 ตรวจการซอมแซม ตอเติม หรือรื้อถอน ครั้งละ 40 บาท 
 (2)  การตรวจพิจารณา ทุน เครื่องผูกเรือ หรือท่ีทอดสมอ 
  4.1  ตรวจครั้งแรก ครั้งละ 100 บาท 

ขั้นตอนการขออนุญาตการกอสรางทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ 

ไมครบ 

1. ผูขออนุญาตยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักฐาน 

แจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองภายใน 30 วัน 

3. บันทึกหลักฐานรับเรื่องและใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจ 
และนัดวันเวลาตรวจสถานที่กับเจาหนาที่ อปท.  

4. ตรวจสถานที่กอสรางทาเทียบเรือ และทํารายงานการตรวจ 

แจงใหผูขออนุญาต
ทราบภายใน 60 วัน 

6. เสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 

  2. ตรวจสอบเอกสาร  
  วาครบถวนหรือไม 

5. อยูในกรณีที่อนุญาตได 
 

 เริ่มตน 

ครบ 

ไมสามารถอนุญาต 

 



มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

 บทที่ 2  การบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา  16

  4.2  ตรวจประจําป ครั้งละ 50 บาท 
 (3)  การตรวจสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา ครั้งละ 50 บาท 
 (4)  ใบอนุญาตใหวางทุนหรือเครื่องสําหรับผูกเรือ ฉบับละ 100 บาท 
 (5)  ใบอนุญาตใหทอดสมอเปนการประจําในนานน้ํา ลําแมน้ําหรือทําเลทอดสมอจอดเรือ
ตําบลใดๆ ฉบับละ 100 บาท 
 (6)  ใบอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือ ฉบับละ 100 บาท 
 (7)  ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของ
แมน้ํา ลําคลอง หรือทะเลภายในนานน้ําไทย ฉบับละ 100 บาท 
 (8)  ใบอนุญาตใหท้ิงหิน กรวด อับเฉา โคลนดิน หรือของใดๆ ในรองน้ํา ใกลเคียงรองน้ํา ท่ี
สันดอนปากแมน้ํา แมน้ํา เขตทาเรือ หรือทําเลทอดสมอจอดเรือ ฉบับละ 100 บาท 

5.   การเตรียมบุคลากร 
 ในการเตรียมบุคลากร เพื่อรับผิดชอบในสวนของเรือขามฟาก หรือการพิจารณาผูบริหาร
จัดการทาเทียบเรือ จะตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้  
 “มาตรา 16 (3) กําหนดใหการจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ เปน
อํานาจของหนาท่ีของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล” 
 “มาตรา 17 (13) กําหนดใหการจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา เปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด” 
 ในการพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนผูบริหารจัดการ จะเปนการ
พิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 นอกจากนี้ ในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรโดยทั่วไป อาจกระทําโดยการรับสมัคร
บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน รวมท้ังการรับโอนบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ เขาสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สําหรับตําแหนงท่ีมีความจําเปนแกภารกิจการจัดการและดูแลสถานีขนสงทางน้ํา คือ นาย
ชางโยธา และเจาพนักงานตรวจทา 
ขั้นตอนการบริหารจัดการสถานี 
1.   เกณฑมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา 
 ในการบริหารจัดการทาเทียบเรือ ในสวนของเกณฑมาตรฐานของทาเทียบเรือขามฟาก อาศัย
แนวทางในการตรวจสภาพทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือได ดังนี้  
 (1)  ตรวจสภาพโดยทั่วไปของทาเทียบเรือวาความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขา
เทียบทาของเรือตามประเภท ท่ีกําหนดหรือไม  
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 (2)  ตองจัดใหมีเครื่องชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ แพชูชีพ ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือ
วางไวในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาส  
 (3)  ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงประจําทา ใหครบตามจํานวน ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด  
 (4)  ตองมีพุก หรือหลักผูกเรือท่ีแข็งแรง และครบตามจํานวน หรือเพียงพอสําหรับใหเรือผูกเชือก  
 (5)  ดานหนาของทาเทียบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบทาเทียบเรือ ครบตามจํานวนที่
กําหนดและอยูในสภาพที่พรอมใชงาน  
 (6)  ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณทาเรือ  
 (7)  ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีหรือผูควบคุมรับผิดชอบ ท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องของ การ
นําเรือเขาเทียบทา หรือสามารถประสานงาน กับผูนําเรือเขาเทียบทาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 (8) จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานประจําทาเทียบเรือ แตละประเภท  
มาตรฐานของทาเทียบเรือ 
 ในสวนของทาเทียบเรือขามฟาก องคประกอบที่จําเปนตองมีในการจัดทําทาเรือ ไดแก 
 1)  สวนทาเทียบเรือ เปนพื้นที่ในการจอดเรือและเทียบเรือโดยสาร มีองคประกอบดังนี้ 
  (1)  โปะเรือ เปนจุดพักผูโดยสารในสวนสุดทายกอนที่จะขึ้นเรือโดยสาร 
  (2)  สะพานปรับระดับ เปนตัวเชื่อมระหวางโปะเรือกับโถงพักผูโดยสาร ขาเขา และขาออก 
มีขนาดความกวางโดยท่ัวไปอยูท่ี 1 เมตร และสูงสุด 3 เมตร สวนความยาวเปนไปตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

 

 
 
 

 
 
 
 

สะพานปรับระดับ 
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  (3)  สะพานทาเรือ จัดอยูในสวนของที่เรือสวนตัวหรือเรือเล็ก เปนทางเดินหลักของ
ทาเรือ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ 
   -  Main Pier มีความกวางตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป มีความยาวตามจํานวนของเรือ
และขอจํากัดดานพื้นที่เปนทางเดินหลักของทาเรือ 
   - Finger Pier เปนสวนที่ยื่นออกมาจากตัว Main หลักอีกที มีความยาวตาม
จํานวนเรือท่ีจอด มีความกวางตั้งแต 1 เมตรขึ้นไป 
   -  Pier เปนสะพานเทียบเรือท่ีตอเชื่อมกับ Finger อีกที มีความยาวตามขนาดของ
เรือ และจํานวนเรือท่ีจอด  
   (4)  พื้นที่สําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เปนสวนสังเกตการณของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย  
 2)  สวนผูโดยสาร เปนจุดรองรับผูโดยสารที่มากับเรือและที่จะโดยสารเรือ ซึ่งประกอบไปดวย 
  (1)  ชานชาลาเทียบรถ(Herb Platform) เปนสวนที่รองรับผูโดยสารทั้งขาเขาและขาออก 
  (2)  โถงพักคอยผูโดยสารขาออก เปนสวนที่ใชสําหรับมาสงผูโดยสารขาออก ควรเปน
พื้นที่เปดโลง เนื่องจากเปนสวนที่คนจะเขามามากที่สุด  
  (3)  โถงพักคอยผูโดยสารขาเขา เปนสวนที่ใชสําหรับมารับผูโดยสารขาเขา และใช
สําหรับเปนพื้นที่ของผูมารับ ควรเปนพื้นที่เปดโลง นอกจากนั้นควรเปนสวนที่ตองติดกับชานชาลาเทียบ
รถ หรือท่ีจอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อท่ีผูท่ีมารับจะสามารถใชบริการตางๆ ได  
ขอพิจารณาของลักษณะมาตรฐานทาเทียบเรือ และโปะเทียบเรือที่อนุญาตได มีดังตอไปนี้ 
  (1)  ทาเทียบเรือ 
  ก.  ตองมีโครงสรางแข็งแรง ความแข็งแรงของพื้นทาเทียบเรือสามารถรับน้ําหนักได
เทาใด ทาเทียบจะตองแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือท่ีเขาเทียบโดยปกติทาเทียบเรือตองมีพุก
ผูกเรือ และอุปกรณกันเรือกระทบทาท่ีเหมาะสม 
  ข.  ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง มีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตรเปนพื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปน
ทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
  ค.  บริเวณที่จะกอสรางทาเทียบเรือเมื่อเรือเทียบทาแลวตองไมบดบังทัศนวิสัยในการ
เดินเรือ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกเรือท่ีแลนผานไปมา 
  ง.  พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอดใหมีชองวางเพื่อให
แสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจากสิ่งกอสรางที่
จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเรือเทานั้น 
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  จ.  มีมาตรการและอุปกรณประจําทาดานการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกในการนําเรือเขา-ออกทาเทียบเรือ 
  ฉ.  ทาเทียบเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชนการพิจารณาจาก 
   -  ชนิดของสินคาท่ีขนถาย 
   -  วิธีการขนถาย 
   -  การปองกันมิใหสินคา รั่วไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
   -  มาตรการควบคุมปองกันแกไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
   -  การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถายสินคา 
   -  การทําความสะอาดหนาทาเทียบเรือ 
  ช. ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ 
  (2)  สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 

 ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้ําลําแมน้ํา 
 ก.  การออกแบบโปะเทียบเรือใหมีความยาวยื่นออกจากฝงนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนโดยจะตอง
พิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหโปะเทียบเรือยื่นออกมามาก 
 ข.  ปลายสุดของโปะเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึก เมื่อน้ําลงต่ําสุดลึกกวาอัตรากินน้ําลึก
เต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตท้ังนี้ตองไม
เกิน 1 ใน 5 ของความกวางลําน้ํา โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและพื้นที่จอดเรือและพื้นที่กลับลําเรือ 
 ค.  ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรง
ยื่นจากฝง ขอบโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร และตองไมยื่น
ล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแก
การนําเรือเขา – ออก ในบริเวณขางเคียงกันนั้น ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดินหรือหนา
อาคารผูอื่น เรือท่ีเทียบทาตองไมล้ําไปกวาหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารหรือหนาทาของผูอื่น 
 ง.  ใหพิจารณาขนาดของโปะเทียบเรือใหเหมาะสม สําหรับใชประโยชนในการเทียบเรือ
ขนสงคนโดยสาร โดยไมใชพื้นที่โปะเทียบเรือสําหรับกองสินคา หรือทํากิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของโปะเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใชท่ีสาธารณะเกินความจําเปน 
 จ.  กรณีโปะเทียบเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ํา ท่ีกําหนดแนวรองน้ําหรือมี
แผนการขุดลอกไวชัดเจน กําหนดใหปลายสุดของโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองน้ําลึกไมนอย
กวา 2 เทา ของความกวางเฉลี่ยของเรือท่ีเขาเทียบทา 
 ฉ.  กรณียังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก 
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ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 ก.  สะพานปรับระดับตองมีความแข็งแรง ทนทานและปลอดภัย มีขนาดที่เหมาะสมกับโปะ
เทียบเรือ มีราวกันตกที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1 : 2 เมื่อน้ําลงต่ําสุด 
 ข.  โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทานเพียงพอในการรับแรงกระแทกของเรือ
ท่ีเขาเทียบโดยปกติรวมถึงคลื่นที่เกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุลตั้งตรงและการทรงตัวท่ีดี 
มีกําลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับน้ําหนักสูงสุดแลว พื้นที่ของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา   
40 เซนติเมตร (เสนแนวน้ําบรรทุก) และมีราวกันตกที่แข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับ
สะพานปรับระดับ พื้นโปะเทียบเรือตองจัดทําใหมีลักษณะปองกันการลื่นและตองไมมีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
 ค. โปะเทียบเรือตองมีเสาปกประมาณ 3-4 ตนและอุปกรณยึดโปะกับเสาที่แข็งแรงเพื่อมิให
ตัวโปะเลื่อนไปมา โดยคํานึงถึงกระแสน้ําและน้ําหนักของเรือท่ีผูกจอด 
 ง.  ภายในโปะเทียบเรือตองแบงกั้นผนังผนึกกั้นน้ําเปนหองๆ อยางนอย 3 หองเฉลี่ยตอ
ความยาว และมีชองเปด (Man Hole) สําหรับตรวจสอบการรั่วซึม ทุกหอง พรอมท้ังตัวโปะตองแสดง
แนวการบรรทุก (Load Line) รอบตัวโปะ 
 จ.  ตัวโปะเทียบเรือตองมีขนาดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงาน โดยคํานวณจาก
จํานวนผูโดยสาร  1.20 คนตอพื้นที่โปะเทียบเรือไมนอยกวา 1 ตารางเมตร  และตองมีปายแสดง
ความสามารถรับน้ําหนักบรรทุก มีขอความวา “รับน้ําหนักสูงสุด ... คน” 
 ฉ.  ตัวโปะดานที่ใชเทียบเรือตองติดตั้งอุปกรณกันเรือกระทบกับโปะเทียบเรือ มีพุกผูกเรือท่ี
แข็งแรงสําหรับผูกเรือหัว – ทาย 
 ช. บนโปะเทียบเรือตองมีหวงชูชีพพรอมใชงานไดทันทีติดตั้งไวในแตละมุมของโปะเทียบเรือ 
 ซ.  กรณีเปนโปะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดใหมีทางขึ้นหรือลงโปะเทียบเรือแยกออกจาก
กัน และมีเครื่องกั้นสําหรับคนโดยสารเมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 
 ฌ.  การพิจารณาโปะเทียบเรือ ตองคํานึงถึงสภาพการจราจรทางน้ํา สภาพแวดลอมท้ัง
ปจจุบัน และที่จะมีการพัฒนาในอนาคตดวย 
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รูปภาพแสดงโปะอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขาเทียบทาของเรือ 
 

 แนวทางในการตรวจสภาพทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือใหสอดคลองกับเกณฑขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีขอกําหนดมาตรฐานของทาเทียบเรือ และโปะเทียบเรือ ไวดังนี้ 
 1. โปะตองอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขาเทียบทาของเรือ 
 2. โปะท่ีเปนทุนเหล็กปดตองไมมีน้ําขัง เนื่องจากน้ําท่ีขังอยูภายในทุนเหล็กปดทําใหขีด
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของโปะนั้นๆ ลดลง หากมีน้ําขังควรมีทอสําหรับดูดน้ําออกจากทุน 
 3. เหล็กที่ใชทําโปะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสราง
รูปพรรณ (มอก.16) โดยกอนการนําเหล็กมาตอโปะเหล็กและหลักผูกโปะ ตองทาสีกันสนิมรองพื้นอยาง
นอย 1 ช้ัน สวนตัวโปะเหล็ก และหลักผูกโปะเหล็กภายนอก และราวกันตก ทาสีกันสนิมรองพื้น 2 ช้ัน 
และทาสีเทาหมอก 2 ช้ัน ใตแนวน้ําทาสีกันเพรียง 2 ช้ัน สวนโปะเหล็กภายในทาสีกันสนิมรองพื้น 2 ช้ัน 
และสีขาว 2 ช้ัน 
 4. วัสดุท่ีใชในการทําพื้นของทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ ควรเปนอลูมิเนียมปมลายนูน
เพื่อปองกันการลื่น 
 5. การเลือกใชรั้วบริเวณทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ ควรเลือกใชสเเตนเลส เพื่อความ
สวยงาม สะอาด และทนทานตอสภาวะแวดลอม 
 6. ควรใชทาเทียบเรือ (โปะ) แบบลอยตัว เพื่อใหมีการเปลี่ยนระดับตามระดับน้ํา 
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รูปภาพแสดงทาเทียบเรือแบบลอยตัว (โปะ) ที่นํามาใชเพ่ือใหมีการเปลี่ยนระดับตามระดับน้ํา 
 
 7. ทาเทียบเรือควรจัดใหมีหลังคา เพื่อปองกันแดด ท่ีทําดวยพลาสติกลูกฟูก เปนโครงสราง
เหล็ก มีเสา โดยเลือกใชเสาทําดวย สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว 
 8. หากโปะท่ีใชเปนโปะพลาสติก ควรใช HDPE Process VACCUMM เปนตัวทุน โดยมี
โครงสรางทุนเปนโครงสรางเหล็ก มีการทาสีปองกันสนิมในสวนโครงสราง 
 9. โปะควรมีขีดบอกรับความปลอดภัย และมีการติดตั้งอุปกรณเตือนภัยใหผูโดยสารทราบ
วา โปะรับน้ําหนักเกินขีดความสามารถที่จะรับน้ําหนักไดแลว โดยมีสัญญาณเตือนภัยตั้งอยูในจุดท่ี
ผูโดยสารจะสามารถรับทราบไดอยางชัดเจน 
 10. ความสามารถรับน้ําหนักบรรทุกของทาเทียบเรือไมนอยกวา 500 กก./ตารางเมตร 
 11. พื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และมีราวลูกกรง
ท่ีแข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 
 12. วัสดุท่ีใชในการกอสรางโปะเทียบเรือ ตองเปนวัสดุท่ีไดมาตรฐานและถูกตองเหมาะสม
ตามกําหนดรายการมาตรฐานงานกอสรางโปะข้ึน-ลงเรือ ตามแบบ วศ. 14/2537 
 13. บริเวณที่ผูโดยสารขึ้น – ลงเรือทุกแหง ตองเขียนปายหรือแสดงจํานวนคนโดยสารที่โปะ
สามารถรับน้ําหนักไดไวท่ีท่ีเห็นไดชัดเจน 
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รูปภาพแสดงบริเวณที่ผูโดยสารขึ้น – ลงเรือ 

ทุกแหง ตองมีปายแสดงจํานวนคนโดยสารทีโ่ปะสามารถรับน้ําหนักไดไวทีท่ี่เห็นไดชัดเจน 
 14. ตองจัดใหมีเครื่องชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ แพชูชีพ ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือ
วางไวในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาสโดยหวงชูชีพท่ีไดมาตรฐานตองมีลักษณะไมบุบ
สลายหรือเกิดรอยแตกไดงาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงหวงชูชีพ แพชูชีพ 
ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือวางไวในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาส 
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 15. ตองมีพุกผูกเรือท่ีแข็งแรงสําหรับผูกเรือหัวทาย  
 16. โปะเทียบเรือตองมีเสาและอุปกรณยึดโปะกับเสาเพื่อมิใหตัวโปะเทียบเรือเลื่อนไปมา  
 17. หนาโปะเทียบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบโปะเทียบเรือ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงดานหนาโปะเทยีบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบโปะเทียบเรือ 
 18. บนโปะตองมีราวจับสําหรับใหผูโดยสารจับยึดทรงตัวในระหวางอยูบนโปะหรอืข้ึน-ลงเรอื  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปภาพแสดงราวจับสําหรับใหผูโดยสารจับยึดทรงตัวในระหวางอยูบนโปะหรือขึ้น-ลงเรือ 
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รูปภาพแสดงพื้นโปะตองเปนพื้นที่เรียบ ไมลืน่ และตองไมมสีิ่งกีดขวางใดๆ 

 19. พื้นโปะตองเปนพื้นที่เรียบ ไมลื่น และตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงทางขึ้นหรือลงโปะแยกออกจากกนั และใหมีเคร่ืองกั้นสําหรับคนโดยสาร 
เมื่อเห็นวาจะมจีํานวนมากเกินไป 
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 20. ตองจัดใหมีทางขึ้นหรือลงโปะแยกออกจากกัน และใหมีเครื่องกั้นสําหรับคนโดยสาร 
เมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป  
 21. ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณทางขึ้นลง และบนโปะ  
 22. ตองจัดทําเครื่องหมายแสดง แนวการบรรทุก (Load Line) ของโปะ  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพแสดงเจาหนาที่หรือผูควบคุมรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับจํานวนคนโดยสารที่จะลงโปะโดยปลอดภัย เมือ่เห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 

 
 23. ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีหรือผูควบคุมรับผิดชอบ เกี่ยวกับจํานวนคนโดยสารที่จะลงโปะ
โดยปลอดภัย เมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป  
 24. จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เชน ผูจําหนายตั๋ว ผูควบคุมทา          
ผูควบคุมเรือหรือเครื่องจักร ใหรูถึงหนาท่ีความรับผิดชอบที่มีตอผูโดยสาร  
 25. ออกประกาศขอความรวมมือจากผูโดยสารหรือประชาชนทั่วไป แจงหรือสงขาวเกี่ยวกับ
สภาพโปะท่ีไมปลอดภัย โดยแจงใหเจาหนาท่ีทราบ  
2.   ดานการบริหารการใหบริการทาเทียบเรือ 
 ทาเรือท่ีใหบริการเปนทาเรือสาธารณะ หมายถึง ทาเทียบเรือท่ีใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาใช
บริการผานทา แตไมรวมการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติของทองถิ่น อันไดแก คาสาธารณูปโภคตางๆ 
คาน้ํา คาไฟ คารักษาความสะอาด คารักษาความปลอดภัยท่ีทองถิ่นสามารถจัดเก็บไดตามอํานาจที่มีอยู 
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ทาเรือท่ีจัดเปนทาเรือสาธารณะ เชน ทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือทาเรือสาธารณะที่ไดกอสรางในตางจังหวัด เชน ทาเรือเกาะลอย และเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี ทาเรือเจาไหมจังหวัดตรัง ทาเรือเกาะปู จังหวัดกระบี่ ทาเรือศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เปนตน  
 สวนทาเรือท่ีใหบริการเปนทาเรือเชิงพาณิชย หมายถึงทาเทียบเรือท่ีใหบริการโดยมีการเรียก
เก็บอัตราภาระ และคาตอบแทนการใชประโยชนทาเรือได เชน ทาเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ทาเรือโดยสารแหลมงอบ จังหวัดตราด ทาเรือนครพนม จังหวัดนครพนม ทาเรือโดยสารปากคลองจิหลาด 
จังหวัดกระบี่ ทาเรือตํามะลึง จังหวัดสตูล เปนตน 

เงื่อนไขในการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกอสรางโดยที่ทาเรือ
นอกจากเปนโครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงจัดใหกับประชาชนแลว การใชทาเรือตอง
ไมเปนการผูกขาดสําหรับผูหนึ่งผูใด โดยมีเงื่อนไขสรุปไดวา 
ทาเรือสาธารณะ 

- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแลการใชประโยชน 
- ตองไมมีการเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ 
- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา

ความสะอาดและความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ี 
- การใชทาเทียบเรือตองไมเปนการอนุญาตใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเขาใช เปนการผูกขาด  
- พื้นท่ีบริเวณนอกจากทาเรือท่ีใชเปนประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชน ลานจอดรถอาคาร

ประกอบ การจัดใหเชาตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เรือของทางราชการสามารถเขาจอดเทียบทาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 

 เงื่อนไขการอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลการใชประโยชนทาเรือสาธารณะ 
 1.  ตองไมเรียกเก็บคาจอดเรือและหรือคาผูโดยสารผานทาเรือจากผูใชบริการทาเรือและตอง
ไมดําเนินการจัดหาประโยชนในเชิงพาณิชยในพื้นที่ทาเรือ 
  2.  ตองรับภาระคาใชจาย คาสาธารณูปโภคที่เกิดข้ึนจากการดูแลบริหารทาเรือท้ังหมด 
 3. ตองดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมทาเรือ รวมท้ังสวนประกอบของทาเรือใหอยูในสภาพ
เรียบรอยสมบูรณมั่นคงแข็งแรงโดยสม่ําเสมอเพื่อใหทาเรือสามารถใชงานไดเปนปกติและมีความ
ปลอดภัยตอผูใชบริการ และตองรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยปราศจากสิ่งสกปรก
รกรุงรังในบริเวณทาเรือ 
 4.  ในกรณีท่ีทาเรือและสวนควบของทาเรือชํารุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุ
การใชงานใหผูดูแลทาเรือแจงนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําการบูรณะซอมแซม 
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3.   ดานความปลอดภัย 
ขอกําหนดในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ 
 ในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังนี้ 
 1.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ อาจมีหนาท่ีรับผิดชอบทาเรือแหงเดียวหรือ
หลายแหงก็ไดตามความเหมาะสม และมอบหมายใหผูชวยปฏิบัติหนาท่ีแทนภายใตการรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ 
 2.  จัดทํารายงานประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility Security 
Assessment) โดยคํานึงถึงภัยคุกคามและจุดเปราะบางตางๆ เพื่อใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เห็นชอบ 
 3. จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility Security Plan) โดยคํานึงถึงผล
การประเมินตามขอ 2 และมาตรการที่มีอยู 
 4.  จัดการฝกปฏิบัติ (Drill) และฝกซอม (Exercise) และตองบันทึกผลการฝกทุกครั้งดวย 
  การรักษาความปลอดภัย อาจแบงออกเปนระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับตางๆ 
ดังนี้  

(1) การดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการรักษาความปลอดภัยภายในทาเรือ 
ท้ังหมด 

(2)  การควบคุมทางเขาออกทาเรือ 
(3)  การเฝาระวังดูแลทาเรือ รวมท้ังท่ีทอดสมอและบริเวณทาเทียบเรือ 
(4)  การอํานวยการในการขนถายสินคา 

มาตรการการรักษาความปลอดภัยของทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ 
 1.  ปายบอกจํานวนผูโดยสาร โปะเทียบเรือควรมีปายบอกจํานวนรับผูโดยสารสูงสุด 
ในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน และปายบอกชื่อโปะควรติดตั้งไวเพื่อเพิ่มความเขาใจและความสะดวกแก
ผูใชบริการ 
 2.  การเพิ่มพื้นที่ในการรอโดยสารเรือ ควรมีการสรางหรือขยายทาเรือหรือท่ีพักผูโดยสาร
กอนลงไปยังโปะเทียบเรือเพื่อใหผูโดยสารที่รอลงเรือสามารถพักรออยูดานบนได โดยไมจําเปนตองไป
ยืนอยูบนโปะเทียบเรือ ซึ่งอาจจะทําใหโปะเทียบเรือรับน้ําหนักมากจนเกินไป 
 3.  การจัดระเบียบการขึ้น – ลงเรือ ทางเดินเขาทาเทียบเรือควรมีอุปกรณนับจํานวนคนและ
ปดกั้นทางเขาไดเมื่อตองการ สําหรับทางออกควรเปดโลง เมื่อเรือเทียบโปะใหผูโดยสารขึ้นจากเรือให
หมดเสียกอน แลวคอยปลอยผูโดยสารลงเรือ เพื่อไมใหเกิดความแออัดในบริเวณโปะมากเกินไป และยัง
สามารถสรางความเปนระเบียบกอนการขึ้นลงเรืออีกดวย 
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 4.  โปะเทียบเรือทุกโปะควรติดตั้งระบบไฟฟา เพื่อใหใหความสะดวกแกผูใชบริการในตอน
กลางคืน สําหรับระบบไฟฟาท่ีใชบนโปะเทียบเรือ ควรเปนไฟฟา Low voltage เชน ไฟฟา 12 โวลต จะมี
ความปลอดภัยมาก 
 5.  การเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบ ควรกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เชน 
ทุกๆ 6 เดือน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางน้ําและการกอสรางทาเรือ ควรจะตองมีการตรวจสอบ
โปะเทียบเรือใหไดมาตรฐานอยูเสมอ และตองเขมงวดกับทาเรือท่ีมีโปะไมไดมาตรฐานซึ่งตองมี
บทลงโทษกับผูประกอบการหรือเจาของทาเรือนั้นๆ 
 6.  โปะเทียบเรือควรมีหวงชูชีพจํานวนพอเหมาะติดอยูในลักษณะที่เห็นชัดเจน และ
สามารถหยิบฉวยมาใชงานไดทันที 
 7.  โปะเทียบเรือควรมีลอยางกันกระแทกที่มีสภาพใชงานที่ดี มีจํานวนพอเหมาะเพื่อรับแรง
กระแทกขณะเรือเขาจอดเทียบตัวโปะเทียบเรือ 
 8.  มีเจาหนาท่ีประจําอยูบนโปะเทียบเรือ การมีเจาหนาท่ีประจําอยูบนโปะเทียบเรือเพื่อคอย
ดูแลในการจัดการและคอยดูแลใหมีความเปนระเบียบในโปะเทียบเรือ ไมใหเปนที่วางสิ่งของเปนการกีด
ขวางทางขึ้นลงของผูใชโปะเทียบเรือ 

การปฏิบัติของนายเรือผูควบคุมเรือเมื่อผูโดยสารตกน้ําหรือเรือเกิดอุบัติเหตุ 
  1.  นายเรือผูควบคุมเรือเมื่อรูหรือไดรับแจงวามีคนตกน้ําใหหยุดเครื่องทันที 
 2.  เมื่อรูแนวาคนตกน้ํากราบไหน ใหหันเรือไปทางกราบนั้น เพื่อใหทายเรือเหหางจากคน
ตกน้ํา เพื่อปองกันใบจักรทําอันตรายคนตกน้ํา 
  3.  เมื่อเห็นคนตกน้ําผานพนทายเรือไปแลว จึงเดินเครื่องนําเรือกลับมาในเสนทางเรือเดินเดิม 
  4.  หามใชเครื่องจักรถอยหลังในขณะที่มองไมเห็นตัวหรือไมแนใจในตําแหนงท่ีของคนตก
น้ําเปนอันขาด 
  5.  เมื่อนําเรือเขาใกลคนตกน้ําแลว ใหโยนเชือกใหคนตกน้ํายึดเหนี่ยวแลวดึงข้ึนมาบนเรือ
หรือโยนหวงชูชีพให 
  6.  หากคนตกน้ําออนแรงลง ใหผูท่ีวายน้ําเปนและแข็งแรงโดดน้ําลงไปชวยเมื่อเรือเขาใกล
คนตกน้ํา  
  7.  การชวยเหลือคนตกน้ําตองใหคนตกน้ําอยูในลักษณะหงายหนาข้ึนแลวดึงคอเสื้อพยุงคน
ตกน้ําเขาหาเรือ หากไมมีท่ีดึงใหกอดหนาอกคนตกน้ําแลวพยุงคนตกน้ําใหเขาหาเรือ หามชวยเหลือคน
ตกน้ําโดยวิธีใหคนตกน้ํากอดคอเกาะหลังผูชวยเหลือเพราะเมื่อคนตกน้ํากอดรัดจะทําใหท้ัง 2 คนจมน้ําได 
  8.  เมื่อชวยคนตกน้ําข้ึนมาไดแลว ใหทําการปฐมพยาบาลคนตกน้ําเทาท่ีสามารถจะกระทํา
ไดและถาคนตกน้ํามีอาการหนัก รีบนําสงแพทยท่ีใกลท่ีสุดทันที 
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การปฏิบัติของนายเรือ ผูควบคุมเรือเมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุ 
 1.  แจงใหผูโดยสารทราบการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.  แจงวิธีการชวยตนเองใหกับผูโดยสาร 
 3.  พยายามชวยเหลือผูโดยสารใหปลอดภัยกอน 
 4. พยายามคนหาเครื่องชวยชีวิตใหกับผูโดยสารใหมากที่สุด 
 5.  หากเรือเกิดจมหรือพลิกคว่ําใหคนหาชวยผูโดยสารที่วายน้ําไมเปนกอนคนอื่น 
 6.  สงสัญญาณขอความชวยเหลือ ไปยังสถานีบนบกและเรือท่ีอยูใกลเคียง 

แนวทางการปฏิบัติสําหรับผูโดยสารในการเดินทางลงเรือ  
 1. ถาเปนการเดินทางทางทะเล ควรรับฟงคําพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันเปนประจํา หากมีคําเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดการ
เดินทาง 
 2. ถาวายน้ําไมเปนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําตามลําพัง ใหมีเพื่อนรวมทางไปดวย 
เพราะในขณะเกิดอุบัติเหตุทุกคนตางก็ชวยตัวเองใหปลอดภัยกอนจึงจะชวยผูอื่น ถาจําเปนตองเดินทาง
คนเดียว เมื่อลงเรือโดยสารในเรือแลวควรบอกใหผูควบคุมเรือและผูโดยสารที่อยูขางเคียงทราบ ไมควร
ถือเปนเรื่องนาอายแตอยางใด 
 3. ควรเลือกชุดเสื้อผาท่ีสามารถถอดออกไดงาย รองเทาท่ีสวมก็เชนกัน ควรถอดงาย ถาเปน
รองเทาหุมสนไมควรใชชนิดผูกเชือก และถาจําเปนเมื่อลงเรือควรแกเชือกรองเทาใหหลวมหรือถอด
รองเทาออกกอน รองเทาหุมขอ ไมเหมาะสมตอการสวมใสในการเดินทางเปนอยางยิ่ง 
 4. การรอลงเรือใหยืนคอยบนฝงหรือทา อยายืนคอยบนโปะ เพราะโปะก็มีการทรงตัว
เชนเดียวกับเรือและรับน้ําหนักไดจํานวนจํากัด หากลงไปยืนคอยบนโปะมากๆ โซหรือเชือกที่ยึดเหนี่ยว
โปะไวกับหลักอาจจะขาด ทําใหโปะพลิกคว่ําทางดานที่รับน้ําหนักมากกวาได 
 5. ถาเห็นวาเรือบรรทุกตามที่กําหนดแลว (จํานวนการบรรทุก เชน น้ําหนักบรรทุก หรือ
จํานวนคนบรรทุก) ใหรอลงเรือลําตอไป 
 6. การข้ึนหรือลงเรือตองคอยใหเรือจอดเทียบทาเรียบรอยกอน อยาแยงกันลงเรือ หากเห็น
วามีผูโดยสารในเรือเต็มแลว หรือสังเกตวาเรือบรรทุกเพียบมากใหคอยไปเรือลําหลัง 
 7. ในขณะเดินทางทางเรือจะตองไมกลัวเปยก ไมกลัวแดด เพราะในการขยับตัวเพื่อหลบ
ฝอยน้ําหรือเปลี่ยนที่นั่งเพื่อหลบแดด จะทําใหเรือเสียการทรงตัว 
 8. เมื่อลงเรือแลวใหเดินเขาไปในตัวเรือ อยายืนทายเรือ อยานั่งบนกราบเรือหรือบนหลังคา
เรือ การเลือกที่นั่งภายในตัวเรือใหคํานึงถึงการทรงตัวของเรือเปนสําคัญ อยาเห็นแกความสะดวกสบาย
เปนใหญ ถาไปดวยกันหลายคนใหกระจายกันนั่งเพื่อใหเรืออยูในลักษณะสมดุล  
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 9. อยาตื่นตกใจเมื่อเรือเอียงหรือโคลงเพราะคลื่นหรือพริ้วน้ําจากเรืออื่น พยายามยึดจบัพนกั
ท่ีนั่งใหมั่น อยาใหลื่นลมไปรวมทางกราบเรือท่ีเอียงไปได สวนผูท่ีอยูทางกราบเรือท่ีเอียงใหนั่งนิ่งๆ อยา
กลัวเปยกน้ําและอยาพยายามขืนอาการเอียงของเรือ 
 10. ไมควรดื่มสุรามึนเมาขณะเดินทางทางเรือ 
 11. การข้ึนจากเรือเมื่อเรือเขาเทียบทาแลวใหทยอยกันขึ้นอยาลุกขึ้นพรอมๆ กัน เรืออาจพลิก
คว่ําได และเมื่อเรือเดินทางตอไป ผูโดยสารที่เหลืออยูตองขยับขยายท่ีนั่งใหม เพื่อใหเรือทรงตัวอยูใน
ลักษณะที่สมดุลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

แนวทางการปฏิบัติสําหรับกรณีคนตกน้ํา 
  ในขณะกําลังเดินทางอยูนั้นอาจมีอุบัติเหตุผูโดยสารตกน้ําได จะเปนเพราะความประมาท 
ความพลาดพลั้งหรือจากการที่เรือเสียการทรงตัวกะทันหันได เมื่อมีเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน ควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1.  ผูโดยสารที่เห็นเหตุการณรีบตะโกนใหนายทายเรือทราบทันที ใหบอกใหชัดเจนวาคน
ตกน้ํากราบซายหรือกราบขวาเพื่อที่นายทายเรือจะไดหันเหเรือหลบไมใหใบจักรเรือทําอันตรายตอคน
ตกน้ํา 
 2.  โยนเครื่องชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ หรือเสื้อชูชีพ ไปใหคนตกน้ํา หากหาเครื่องชวยชีวิต
ไมไดใหตรวจดูสิ่งท่ีลอยน้ําไดพอท่ีคนตกน้ําจะใชเกาะพยุงตัว เชน ไมกระดานทองเรือ เบาะ หรือพนัก
รองนั่ง ถังน้ํามัน เทาท่ีจะหยิบฉวยไดในบริเวณนั้นโยนตามไปหลายๆ อัน เพื่อวาคนตกน้ําพลาดจาก
อันหนึ่งจะไดควาอีกอันหนึ่ง 
 3.  สําหรับผูท่ีตกน้ํา ตองควบคุมสติใหมั่นคง เมื่อตกน้ําใหวายน้ําและผละออกจากเรือ
โดยเร็ว อยาพยายามวายกลับเพื่อควาจับกราบเรือขณะที่เรือกําลังแลนเปนอันขาด เพราะจะถูกน้ําดูดเขา
ไปใตทองเรือ จะไดรับอันตรายจากใบจักรเรือ 
 4. เมื่อเห็นวาพนระยะอันตรายจากใบจักรเรือแลวใหหยุดวาย พยุงตัวลอยตามน้ําไวอยา
พยายามวายตามหรือวายเขาฝงเพราะอาจหมดแรงจมน้ําเสียกอน 
 5.  ถอดรองเทา เข็มขัด หรือสิ่งของติดตัวท่ีจะเปนเครื่องถวงท้ิงใหหมด 
 6.  คอยควาจับสิ่งลอยน้ําท่ีมีผูโยนใหจากเรือ เพื่อใชเปนเครื่องพยุงตัวหากควาจับไมได
หรือไมมีผูโยนสิ่งใดมาให ใหถอดเสื้อหรือกางเกงออกทําโปงลอยน้ําพยุงตัวไวช่ัวคราว 
 7.  ปลอยตัวลอยตามน้ํารอจนกวาเรือจะวกกลับมาชวยเหลือหรือจนกวากระแสน้ําพัดเขา
ใกลฝงท่ีตื้นหรือท่ีมั่นคงซึ่งพออาศัยยึดเหนี่ยวได จึงคอยวายน้ําไปยังท่ีหมายนั้นรอการชวยเหลือตอไป 
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4.     ดานแสงสวาง 
 ทาเทียบเรือ และโปะเทียบเรือ ตองมีการติดตั้งระบบไฟฟา เพื่อใหความสะดวกแกผูใชบริการ
ในตอนกลางคืน สําหรับระบบไฟฟาท่ีใชบนโปะเทียบเรือ ควรเปนไฟฟา Low voltage เชน ไฟฟา 12 โวลต 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย สวนทาเทียบเรือ นั้น การกําหนดแสงสวางในทาเทียบเรือมีความสําคัญมาก
ในดานประโยชนใชสอยและทางดานจิตวิทยา รวมท้ังความปลอดภัยของประชาชนผูใชบริการ สําหรับ
แสงสวางที่ใชกับอาคารในสวนของทาเทียบเรือ นั้นมี 2 ระบบ คือ 
 1. แสงธรรมชาติ (Nature Light) เปนแสงที่ถือเปนทรัพยากรที่สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนไดมากมายและไมมีความสิ้นเปลือง แตเปนแสงที่มีผลกระทบตอการสงความรอนใหกับอาคาร 
  1.1  เทคนิคการประยุกตใชแสงธรรมชาติ ปจจัยท่ีมีผลตอการนําแสงธรรมชาติมาใช
ภายในอาคารนั้น คือความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งควบคุมไดยากมาก ในการประยุกตใชนั้นจึงมี
การนําแสงสะทอนจากทองฟา (Diffuse Light) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเทคนิคการใชใหเกิด
ความเหมาะสมกับกิจกรรมเปนหลัก 
  1.2 การเลือกชนิดของกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ใชสอย ในการพิจารณานําแสง
สวางเขามาใชกับอาคารควรมีการคํานึงถึงกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ เปนหลักในการเลือกใช 
  1.3  เทคนิคการเลือกใชชองแสงตามความเหมาะสม การใชแสงสวางจากธรรมชาติเปน
วิธีท่ีตองใชกับอาคารมากที่สุดเพราะเปนการประหยัดพลังงานและเปนการปฏิสัมพันธกับธรรมชาติอีก
ทางหนึ่งแตการนําแสงสวางมาใชตองถูกตองเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุด ชองเปดท่ีดีของอาคารควรมี
ลักษณะแสงควรเขาไปไดลึกในสวนที่ตองการเพื่อกระจายแสงใหมีความสวางเพียงพอในการทํากิจกรรม  
  1.4  การคํานึงถึงแสงสะทอนที่เกิดจากสภาพแวดลอม การเปดชองแสงตองมีการ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีอยูใกลชองเปด เพราะอาจจะทําใหชองเปด มีผลขางเคียงคืออาจมีแสงมากเกิน
ความจําเปนเกิดมลภาวะทางการสะทอนแสงจากระนาบอื่นขางเคียงดังนั้นตองมีการคํานึงถึงตลอดเชน
แสงสะทอนที่เกิดจากอาคารใกลเคียง แสงสะทอนจาดวัตถุผิวมัน หรืออื่นๆ ท่ีมีผล 
 2.  แสงประดิษฐ (Artificial Light) แสงประดิษฐมีประโยชนกับงานพิพิธภัณฑมากเพราะจะ
ใชในการจัดวัตถุท่ีแสดงเพราะจะไมเกิดแสงเงาที่วัตถุมากนัก การใชแสงประดิษฐนั้นสามารถแบงได
หลายชนิด แตละชนิดมีความเหมาะสมตางกัน 
  2.1 Fluorescent เปนหลอดไฟที่ใชโดยทั่วไปตามบานพักอาศัยแตแสงที่ไดมีความสั่น
และสีมีสีขาวนวลผิดเพี้ยนจากธรรมชาติ เหมาะในสวนทั่วไป เชน ทางเดิน หองโถง สํานักงาน หองน้ํา 
  2.2  Incandescent เปนหลอดไฟที่เรียกวาหลอดไส ให Tone สีออกมานุมนวลและ
ชัดเจน เงาที่เกิดจะแข็งมากใชไดในสวนแสดงงานที่ตองการเนนเชนตัวหนังสือ เรื่องราว แตไมควรใช
สองตัวงานเพราะมีสีเหลืองนวลทําใหเกิดสีท่ีผิดเพี้ยนได 
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5.   ดานการรักษาความสะอาด 
 ผูใชบริการทาเรือโดยสาร จะตองมีสวนที่ตองท้ิง โดยปกติคนละ 1 ช้ินเสมอ สวนนั้นคือตั๋ว
โดยสาร และขยะที่ท้ิงบนทา ถาไมมีสวนรองรับ ขยะสวนนี้ก็จะกระจัดกระจายสรางความสกปรกให
สภาพพื้นที่ และสิ่งแวดลอมโดยรอบ การเก็บรักษาควรกระทําในชวงเวลาเชาทุกวัน ตําแหนงท่ีติดตั้งถัง
ขยะควรอยูในตําแหนงท่ีใชงานไดสะดวก ใหผูใชบริการท่ีข้ึนและลงเรือ โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองดําเนินการมิใหผูโดยสารทําการเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหินกรวด ทราย ดิน 
โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ ตามมาตรา 
119 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) 
พุทธศักราช 2540 ดังนี้  
 มาตรา 119 หามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหินกรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา 
สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ 
อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย อันจะ
เปนเหตุใหเกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายท่ี
ตองเสียในการขจัดสิ่งเหลานั้นดวย 
 มาตรา 119 ทวิ หามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหน้ํามันและเคมีภัณฑหรือสิ่ง
ใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยอันอาจจะเปนเหตุใหเกิดเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตหรือตอ
สิ่งแวดลอมหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบดังกลาว ผูใด
ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และตองชดใช
เงินคาใชจายท่ีตองเสียไปในการแกไขสิ่งเปนพิษหรือชดใชคาเสียหายเหลานั้นดวย 
 ตามคูมือสุขาภิบาลเรือ ขององคการอนามัยโลก มีขอกําหนดในการเก็บและกําจัดขยะที่ถูก
หลักสุขาภิบาล ดังนี้ 
 1. ถังเก็บขยะจะตองสรางจากวัสดุไมซึมน้ํา ทําความสะอาดงายและมีฝาปดมิด กันหนู และ
แมลงสาบ ถังใสขยะที่มีขยะอยูจะตองปดฝาใหสนิทตลอดเวลา ยกเวนขณะกําลังใชอยูในบริเวณ
ตระเตรียมอาหาร  
 2. ถาใชถังใสขยะ จะตองหาสถานที่แยกจากบริเวณอาหาร เพื่อจะไดเอาไวเปนที่ทําความ
สะอาดถัง บริเวณนี้จะมี แปรงขัด ผงซักลางตางๆ ไอน้ําหรือน้ํารอน แรงดัน และสายยางมีหัวพนปรับได 
 แหลงท่ีมีปญหาดานขยะทุกบริเวณในพื้นที่ทาเรือ สวนใหญเกิดจากกิจกรรมของคนงานและ
พนักงาน ดังนั้น ควรมีการแกไขปญหา โดย 
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 1.  จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ หรือถังขยะอยางเพียงพอ โดยตั้งตามบริเวณที่มีกิจกรรม
ของคนงานและพนักงาน อาคารสํานักงาน ทาเรือ พื้นที่ ท่ีมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยขนาดและจํานวน
ของถังขยะที่ตั้งตามจุดตางๆ นั้นจะตองกําหนดไวใหมีเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดจากพนักงานและ
คนงาน 
 2.  กําหนดใหคนงานดูแลรักษาความสะอาด และเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามพื้นที่สวนตางๆ 
ของทาเรือและพื้นที่หลังทาเรือทุกวัน 
  3.  กําหนดพื้นที่สําหรับการวางกองขยะ เพื่อใหรถขนขยะสามารถเขาจอดถายขยะได
สะดวก โดยพื้นที่ดังกลาวไมควรใกลกับบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย หรือในที่ตั้งเหนือทิศทางลมของ
แหลงชุมชน หรือติดกับแหลงน้ําใชของชุมชน 
  4.  หากตองการกําจัดขยะแบบฝงกลบ ภายในพื้นที่ทาเรือควรเลือกพื้นที่ตั้งสําหรับฝงกลบ
ขยะ รวมท้ังขนาดของบอฝงขยะ ไมใหมีผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ดานการใชน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 
การสาธารณสุขของชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง  
  5.  หากตองการกําจัดขยะดวยวิธีการเผา ภายในพื้นที่ทาเรือควรเลือกพื้นที่ตั้งเตาเผาไมใหมี
ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ การสาธารณสุขของชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง และขนาดของเตาเผาขยะ 
ควรยึดถือตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
 6.  กรณีท่ีเปนขยะพิษ เชน หลอดไฟ กระปองสี เปนตน ควรแยกขยะเพื่อนําไปทําลายตอไป 

 6.   ดานสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสําคัญและควรนํามาประกอบการพิจารณาดวย 
โดยขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งทาเรือท่ีเนนถึงความสําคัญดาน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของทาเรือในอันที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริเวณใกลเคียง ไดมากนอยเพียงไร จําเปนตองใชงบประมาณและคาใชจายสําหรับจัดเตรียมมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในชวงกอสรางและชวงดําเนินการเทาไร สิ่งเหลานี้จะ
สะทอนถึงความเปนไปไดในการสรางและดําเนินกิจกรรมของทาเรือ 
 ดังนั้นการทราบถึงสถานภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
แตละบริเวณ จะมีสวนชวยใหการตัดสินใจเลือกที่ตั้งท่ีเหมาะสมของโครงการเปนไปอยางถูกตองมาก
ยิ่งข้ึน สวนขอบเขตพื้นที่ศึกษาขึ้นอยูกับความตองการของผูทําการศึกษาที่จะพิจารณาวาประเภทและ
ขนาดของทาเรือท่ีจะสราง มีอิทธิพลหรือผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียงมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจครอบคลุม
รัศมี 1 หรือ 5 หรือ 10 กิโลเมตร โดยรอบทาเรือก็ได  
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การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรือ 
 ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของทาเรือ หากไดรับการแกไขอยางไมถูกตอง
หรือดําเนินการไปอยางไมเปนระบบที่สอดคลองและผสมผสานกันยอมอาจสงผลในทางที่เลวรายยิ่งข้ึน
กวาเดิม การแกไขปญหาตางๆ รวมท้ังการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรือใหอยูในสภาพที่ดี 
จําเปนตองอาศัยความพรอมหลายดานดวยกัน ในการนํามาพิจารณาประกอบการวางแผนและแกไข
ปญหาใหสําเร็จลุลวงดวยดี หากขาดปจจัยดานใดดานหนึ่งแลว การแกปญหาอาจไมประสบความสําเร็จ
ไดตามที่วางเปาหมายเอาไว สําหรับความพรอมดังกลาวประกอบดวย 
 1.  ดานงบประมาณ ท่ีจะตองมีเพียงพอสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือตางๆ เพื่อใช
ในการควบคุมมลพิษ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของทาเรือรวมทั้งการจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถมา
ปฏิบัติงานในดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรือ โดยเฉพาะเปนที่ทราบกันดีวา คาใชจายใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เปนการลงทุนที่ไมสามารถใหผลทดแทนในรูปของตัวเลขไดในดาน
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม ผลตอบแทนที่สามารถชี้ใหเห็นไดคือผลตอบแทนดานจิตใจ สุขภาพและ
ความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและคนงานของทาเรือ 
 2.  ดานการปฏิบัติ ท่ีพิจารณาตั้งแตผูบริหารโครงการทาเรือ ผูปฏิบัติงานและพนักงานสวน
ตางๆ วาจะตองมีความเขาใจถึงปญหาและผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณทาเรือเปนอยางดี 
รวมท้ังมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีตอสังคม
โดยรวมเปนหลัก การแกไขปญหาจะตองอาศัย ความรวมมือและการประสานงานของเจาหนาท่ีทุกระดับ 
ซึ่งหมายถึงตั้งแตผูบริหาร พนักงานและคนงาน 
 3. ดานเทคนิค ไดแก การดําเนินวิธีการปองกันและแกไขปญหาในแตละดานอยางถูกวิธี
และผสมผสานกัน การใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และใหความสําคัญของการ
แกไขปญหาแกเจาหนาท่ี พนักงานและคนงานในทาเรือ สําหรับการเลือกเทคนิคการแกไขปญหาแตละ
ดาน ควรคํานึงถึงเทคนิควิธีการเสียคาใชจายนอยท่ีสุด งายและสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ไมยุงยาก
ซับซอนและใชวัสดุท่ีผลิตไดในทองถิ่น 

การขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน 
 ในแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํ า เนื่องจากน้ํ ามันแหงชาติ  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2538 , พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 
2522, พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไดเสนอแนวทาง
ในการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน ดังนี้ 
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 1.  ทางเลือกในการขจัดคราบน้ํามัน อาจเลือกใชวิธีหนึ่งวิธีใด หรืออาจใชรวมกันหลายวิธี       
ก็ได ซึ่งไดแก  
  1.1  หยุดและระงับการรั่วไหลโดยเร็วท่ีสุด เพื่อลดความรุนแรงของปญหา 
  1.2  กักดวยทุนกักคราบน้ํามันและดูดเก็บคราบน้ํามันจากผิวน้ํา โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถกระทําได ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อลดการแพรกระจายของคราบน้ํามันออกเปนบริเวณกวาง ซึ่งทําให
ยากตอการกักและเก็บขึ้นจากผิวน้ํา 
  1.3  ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เพื่อใหคราบน้ํามันแตกเปนหยดเล็กๆ ซึ่งจะชวยให
คราบน้ํามันถูกยอยสลายไปโดยเร็วดวยกระบวนการทางธรรมชาติ การใชสารเคมีนี้ ควรกระทําในกรณีท่ี
ปฏิบัติการใชทุนกักคราบน้ํามันไมไดผล หรือไมทันการ หรือจะเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมโดยรวม 
  1.4  ทําความสะอาดชายฝง โดยใชกําลังคนหรือเครื่องกลหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เมื่อคราบน้ํามันเขาไปทําความเปรอะเปอนตามบริเวณชายฝง 
  1.5  ติดตามการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน หากทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามันมี
แนวโนมวาจะไมเคลื่อนตัวเขาสูฝงหรือบริเวณที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพื่อให
แนใจวาคราบน้ํามันจะถูกขบวนการทางธรรมชาติยอยสลายไปในกลางทะเล 
  ในการตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดในการขจัดคราบน้ํามัน จะตองมีการรวบรวมและ
พิจารณาขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เชน ชนิดของน้ํามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทาง และความเร็วของ
กระแสน้ํา กระแสลม สภาพอากาศ พื้นที่ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะได
เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากคราบน้ํามัน สําหรับผูท่ีจะเปนผู
พิจารณาขอมูลดังกลาวและตัดสินใจเลือกวิธีการขจัดคราบน้ํามันไดนั้น ตองเปนผูท่ีมีพื้นฐานความรูดาน
มลพิษจากน้ํามันและไดรับการฝกอบรมทางดานนี้มาโดยเฉพาะ 

การจัดการของเสียอันตรายจากเรือ  
 ของเสียอันตรายจากเรือ หมายถึง ของเสียท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ไดแก 
กากน้ํามันจากเครื่องจักร น้ํามันเครื่องและน้ํามันไฮดรอลิกใชแลว น้ําลางถังระวางบรรทุกของเรือบรรทุก
น้ํามันหรือเรือบรรทุกสารเคมีเหลว 
 การดําเนินการจัดเตรียมการบริการเพื่อรองรับของเสียจากเรือ และนําของเสียไปบําบัดอยาง
ถูกตองโดยใชผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนผูบําบัดของเสียอันตราย 
หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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ขั้นตอนการบํารุงรักษาและพัฒนา 
1.   การบํารุงรักษาและซอมแซม 
 ทาเรือหรือโปะโดยสารเรือมีความปลอดภัยไมเพียงพอ โดยอุบัติเหตุสวนใหญมักเกิดจากการ
กระแทกของเรือขณะเขาเทียบทา ดังนั้นควรทําการปรับปรุงในสวนตางๆ เพื่อใหผูใชบริการมั่นใจถึง
ความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกในการใชบริการการจราจรทางน้ํา ท้ังยังสามารถเปนทางเลือกใน
การจราจรอีกทางหนึ่งนอกจากทางบก ซึ่งจะเปนการชวยลดการแออัดในการจราจรทางบกได โดยสวนที่
ควรปรับปรุงมีดังตอไปนี้ 
 (1)  โปะโดยสารเรือควรมีหลังคา เพื่อใชปองกันแสงแดดขณะรอเรือและชวยปองกันฝนท่ี
อาจทําใหพื้นเปยกลื่นได โดยสรางเปนหลังคาเพิงหมาแหงนเพื่อปองกันในอุบัติเหตุลมท่ีทําใหกัก
ผูโดยสารใหไมสามารถออกมาได และใชวัสดุท่ีสามารถทําลายไดโดยงาย 
 (2)  ควรจัดใหมีสถานที่พักรอกอนที่จะลงใชบริการเรือ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด
โศกนาฏกรรมเกี่ยวกับโปะโดยสารเรือลม เนื่องจากน้ําหนักที่มากเกินกวาท่ีจะรับได 
 (3)  ราวกันตกควรสรางใหมีระยะหางไมมากเกินไปโดยปจจุบันใชระยะหาง 1.20 เมตร ซึ่งอาจ
ทําใหเด็กเล็กพลัดตกงาย หรือใชตาขายหรือเหล็กทแยงคั่นระหวางชองลดระยะหางใหนอยลง 
 (4)  ควรจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประมาณ 10 หวงตอ 1 โปะ และตองอยูในจุดท่ีมองเห็น
สามารถที่จะหยิบใชไดสะดวก 
 (5)  ทางเดินขึ้น – ลงโปะโดยสารเรือ ควรมีการเปดโลงใหมากที่สุด หรือแยกทางเดินขึ้น – 
ลงออกจากกัน 
 (6)  การสรางโปะโดยสารเรือควรมีมาตรฐานตนแบบ เพื่อใหมีลักษณะของแตละโปะ
เหมือนกัน งายตอการบํารุงรักษา 
 (7)  ควรมีการจัดเรียงอุปกรณกันกระแทกของโปะโดยสารเรือใหเพียงพอตอระยะที่เรือจะ
เทียบทา และควรเปลี่ยนอุปกรณใหมหากชํารุด หรือไมมีคุณภาพดีพอ 
 (8)  ควรมีการซอมแซมพื้นโปะ เนื่องจากใชงานเปน เวลานาน อาจเกิดการผุกรอน โดยอาจ
ใชแอสฟลสลาดทับผิวหนาซึ่งเปนผิวท่ีมีความฝด และยึดเกาะไดดี 
 (9)  ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขในสวนที่ชํารุดเสียหายทุกๆ 3 เดือน 
 (10)  ควรจัดใหมีปายบอกทางที่จะมาใชบริการโปะโดยสารเรือ เพื่อเปนทางเลือกแก
ประชาชนในการเดินทาง และชวยสงเสริมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
 (11) จัดใหมีพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําท่ีโปะโดยสารเรือท่ีมีการใช
บริการมากเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ และปองกันมิจฉาชีพ 
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 2.   การพัฒนาสถานีขนสงทางน้ํา  
 ในสวนของการพัฒนาสถานีขนสงทางน้ํา ท่ีเกี่ยวกับทาเทียบเรือ ตามขอกําหนดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีการดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก การขุดลอกตะกอนที่ตกสะสมอยูในทางน้ํา 
การขุดลอกจึงมีความจําเปนเพื่อการดํารงสภาพของทางน้ํา ซึ่งเปนแหลงน้ําตนทุนของหมูบานหรือ ตําบล 
ในการใชเปนทางระบบน้ําและเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภคและการเกษตรในหนาแลง นอกจากนี้ การ
ขุดลอกทางน้ํายังเปนการกระทําเพื่อการเดินเรือ เพื่อการบํารุงรักษา การขุดลอกมีหลักเกณฑดาน
วิศวกรรม และหลักเกณฑดานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. 2523 
หมวด 4 ขอ 10 ซึ่งตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้  
 (1)  พยายามใหขุดลอกรองน้ําตรงบริเวณกลางทางน้ําใหมากที่สุด เพื่อใหมีผลกระทบตอตลิ่ง
นอยท่ีสุด 
 (2)  ถาบริเวณที่ขุดลอกมีอาคารกีดขวาง เชน สะพาน, ฝาย ฯลฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบของหนวยงานเจาของอาคารนั้นๆ ดวย รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 (3)  ความลึกของรองน้ําท่ีจะขุดลอกขึ้นอยูกับชนิดของดินขางตลิ่งบนฝง โดยคิดอัตราสวน
ความลึกของทางน้ํา ตอระยะหางจากขอบรองน้ําถึงตลิ่งบนฝง ดังนี้  
  -  กรวด ทราย ตองไมมากกวา 1:10 
  -  ดินทราย ตองไมมากกวา 1:8 
  -  ดินปนทราย ตองไมมากกวา 1:4 
  -  ดินเหนียว ตองไมมากกวา 1:2 
 (4)  ในพื้นที่ใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร ถามีการพังทลายของตลิ่งอยูแลว ตองตรวจสอบวาการ
ขุดลอกรองน้ําจะกอใหเกิดการพังทลายของตลิ่งเพิ่มข้ึนหรือไม 
 (5)  บริเวณที่ท้ิงวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกจะตองอยูหางจากทางน้ําเปนระยะทางที่ไกลพอ 
จนกระทั่งวัสดุเหลานั้นไมไหลกลับมาลงรองน้ําไดอีก 
 (6)  ถาทางน้ําท่ีจะทําการขุดลอก มีความเกี่ยวพันกับทางน้ําอื่น เชน เปนทางระบายน้ํา, เปน
ทางเชื่อมการเดินเรือ, เปนที่เก็บกักน้ําสํารอง ฯลฯ จะตองพิจารณาถึงผลกระทบในสวนนี้ดวย 
 (7)  ควบคุมการฟุงกระจายของตะกอนที่เกิดข้ึนในขณะขุดลอก โดยการเลือกใชเครื่องมือให
เหมาะสม และเริ่มตนขุดลอกดานเหนือน้ํากอน  
 (8)  คํานึงดานวิชาการ เชน ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของทางน้ํา เปนตน 
 (9)  คํานึงถึงดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายของเศรษฐกิจตอ
สวนรวม เปนตน  
 ในการปฏิบัติงานขุดลอก เครื่องมือท่ีเหมาะสมที่สุดคือ รถขุด Back Hoe แขนยาวเพราะทางน้ํา
ขนาดเล็กจะมีระดับน้ําไมสูงหรืออาจไมมีน้ําในหนาแลง โดยมีข้ันตอนของการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
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 (1)  ตรวจสอบแบบรองน้ํา จากผลของการสํารวจในขอ 2 (3) เพื่อทราบขอมูลปริมาณดินที่
จะตองทําการขุดลอกทั้งหมด สําหรับวางแผนงานและกําหนดเครื่องมือขุดลอก 
 (2)  ตรวจสอบสภาพของทางน้ําท่ีจะทําการขุดลอก เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับชนิดของดินรองน้ํา
และดินริมตลิ่ง รวมท้ังตรวจสภาพพื้นท่ีวาสามารถรับน้ําหนักรถขุดพอหรือไม ตลอดจนเพื่อกําหนดจุด
ท้ิงวัสดุท่ีไดจากการขุดลอก 
 (3)  ตรวจสอบรถขุดท่ีใชขุดลอก ใหมีสภาพสมบูรณ พรอมท่ีจะใชงาน รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีจะ
ปฏิบัติงานขุดลอก และเจาหนาท่ีซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
 (4)  กําหนดระยะเวลาของการขุดลอกใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ เชน ควร
ดําเนินการขุดลอกในหนาแลง และใหแลวเสร็จกอนหนาฝน 
 (5)  ตลอดระยะเวลาของการขุดลอกตองตรวจสอบขนาดของรองน้ําท่ีขุดลอกแลวตลอดเวลา
วาไดขนาดตามที่ออกแบบไวหรือไม โดยปกติการขุดลอกรองน้ํา เวลาปฏิบัติงานจริงจะขุดใหมีขนาด
ใหญกวารองน้ําตามแบบ 10 – 20% (แลวแตชนิดของดินรองน้ํา เชน ดินเหนียว ประมาณ 10%, ดินทราย
ประมาณ 20%) เพื่อเผื่อการตกตะกอนในระหวางขุดลอก 
 (6)  การปฏิบัติงานขุดลอก ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนลําดับแรก ดังนั้นจะตองหาวิธี
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติ เชน กันไมใหคนเขาในเขตรัศมีของแขน (Boom) รถขุด, ความลึก
ของรองน้ําท่ีขุดตองเปนไปตามหลักเกณฑ (ขุดลึกมากดินอาจพังทลายได) 
 (7)  กอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ตองกําหนดแผนงานใหชัดเจนและถูกตองตามสภาพภูมิ
ประเทศและสภาพแวดลอมตางๆ 
 (8)  จัดเตรียมทีมงานและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถดําเนินการตามแผนงาน
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 (9)  การขุดลอกรองน้ําทางน้ํา ซึ่งเปนที่สาธารณะจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาคมที่
ใชประโยชนรวมกันเสียกอน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขัดแยงในชุมชนภายหลัง 
 การปรับปรุงเกี่ยวกับทาเทียบเรือ ยังเกี่ยวของกับการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังในทางน้ํา
ขนาดเล็ก เนื่องจากทางน้ําขนาดเล็กโดยทั่วไป ประสบกับปญหาของตลิ่งพังดวยสาเหตุหลักก็คือ สภาพ
ของดินริมตลิ่งเปนดินทราย หรือดินรวนปนทราย ในฤดูฝนซึ่งเปนหนาน้ําหลากจึงถูกกัดเซาะเสียหาย
จากกระแสน้ําในทางน้ํานั้นๆ เอง และจากน้ําฝนทําใหสาธารณะสมบัติของทางราชการ เชน ถนน, 
โรงเรียน, วัด ฯลฯ ตลอดจนอาคารบานเรือนและพื้นที่ทํากินของราษฎรพังทลาย การกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งพัง จึงมีความจําเปน นอกจากนี้เขื่อนปองกันตลิ่งพังยังสามารถชวยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของทางน้ํา เมื่อสรางเสร็จแลว ใชเปนที่พักผอนหยอนใจไดอีกดวย 
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หลักเกณฑการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังในทางน้ําขนาดเล็ก 
 (1)  ชนิดของเขื่อนปองกันตลิ่งพังท่ีจะทําการกอสราง ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศของทางน้ํา
นั้นๆ เชน ถาตลิ่งมีความลาดชันมาก (1:2 ข้ึนไป) ใชแบบเรียงหินหรือเรียงหินยาแนวหรือหินเรียงใน
กลองลวดตาขาย แตถาตลิ่งท่ีพังมีความชันมาก (ความลาดชันนอยกวา 1:2) ใชแบบกําแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือแบบดินเสริมแรงดึง (Reinforced Soil) 
 (2)  เขื่อนปองกันตลิ่งพัง จะตองไมล้ําเขาไปในรองน้ําของทางน้ําจนทําใหกีดขวางทาง
เดินเรือหรือขวางทางการไหลของน้ํา 
 (3)  ดินเดิมท่ีเปนดินออน ไมสามารถรับน้ําหนักได ตองรื้อออกแลวบดอัดใหมดวยดินที่มี
คุณสมบัติบดอัดแนนได เชน ทราย เปนตน หรือโดยการทิ้งหินใหญ การตรวจสอบดินเดิมตองทําการ
เจาะสํารวจชั้นดินบริเวณที่จะทําการกอสราง 
 (4)  การออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งพัง ตองคํานึงถึงปญหาที่เกิดจากน้ําใตดินที่จะกอสราง
ดวย เพราะอาจเกิดแรงดันทําใหเขื่อนยุบพังได วิธีการแกไขตองฝงทอระบายน้ําใตดินเหลานี้ออกมาทาง
ดานหนาของเขื่อนฯ 
 (5)  วัสดุท่ีนํามาใชในการกอสราง ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไวในแบบโดยวิศวกร
ผูออกแบบ ท้ังนี้แบบเขื่อนปองกันตลิ่งจะตองมีวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมประเภทภาคีวิศวกรเปนอยางนอยเปนผูรับรอง 
 (6)  การสํารวจออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งพัง จะตองเก็บรายละเอียดในพื้นที่บริเวณที่จะ
กอสรางใหมากท่ีสุด รวมขอมูลดินและขอมูลระดับน้ํา และจะตองดําเนินการโดยวิศวกรโยธาที่มี
ประสบการณการควบคุมงานกอสราง 
 (7)  ผูควบคุมงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง จะตองมีวุฒิไมต่ํากวา ปวช. และมีประสบการณ
ในการควบคุมงานกอสรางมาแลว 
 (8)  ผูควบคุมงานจะตองอยูควบคุมงานเปนประจํา และอยูหนางานตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน 
 (9)  ผูควบคุมงานจะตองเก็บตัวอยางวัสดุท่ีใชในการกอสราง เพื่อทดสอบตามขอกําหนดใน
รายการประกอบแบบอยางเครงครัด และถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนดใหยกเลิกการใชวัสดุ
นั้นๆ ทันทีและหากจําเปนตองใชวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเทา จะตองไดรับการยินยอมจากวิศวกร
ผูออกแบบเสียกอน 
 (10) ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบผลการสํารวจของผูรับจางกอนทําการกอสรางเขื่อนและ
แนวของเขื่อนฯ ท่ีจะกอสรางถูกตองตามแบบหรือไม ถาไมถูกตองใหรีบแกไขโดยทันที 
 (11)  ผูควบคุมงานจะตองจัดทํารายงานผลการกอสรางประจําวัน (Daily Report) เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อเปนขอมูลและตรวจสอบติดตามความกาวหนาของงาน (รวบรวมเสนอ
ทุก 7 วัน) 
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บทที่  3 
สิ่งลวงล้ําลาํน้ํา 

(โรงสูบน้ํา,การวางทอ, สายเคเบ ิล, การปกเสาไฟฟา, กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา, เขือ่นกันน้ําเซาะฯลฯ) 
  
 “สิ่งลวงล้ําลําน้ํา” หมายความวา สิ่งท่ีลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว  

ลักษณะของการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงอนุญาตได มีดังตอไปนี้ 
 1. โรงสูบน้ํา 
  ก.  โรงท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
  ข.  การตอทอสูบน้ํา เมื่อตอเชื่อมกับเครื่องสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสาของ
โรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอน ไปตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับน้ําลง
ต่ําสุดไมนอยกวา 1 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงการติดต้ังโรงสูบน้ํา 
 



มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

 บทที่ 3  สิ่งลวงล้ําลําน้ํา  42

 2. การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา  
  ก.  การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอหรือสาย
เคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหนึ่งของทอ หรือสายเคเบิลพนขึ้นมา
เหนือพื้นดิน 
  ข.  การวางทอไปกับสะพานตองชิดกับตัวสะพานมากที่สุด ระดับใตทองสุดของทอ
ตองอยูไมต่ํากวาระดับทองสะพาน และระหวางชองลอดสะพานตองไมมีสิ่งกอสรางยื่นออกจากแนว
ตอมอสะพาน 
   ค.  การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟา หรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะ 
คลายคลึงกันและการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิด
แนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงการวางทอขนานไปกับทางเดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงการวางทอขนานไปกับสะพาน 
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 3. กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา   
  ก.  ตัวกระชังตองทําดวยอวนหรือวัสดุอื่นใด ท่ีมีลักษณะและมีคุณสมบัติ  เชนเดียวกับ
อวนและเมื่อน้ําลงต่ําสุดกนกระชังตองลอยอยูสูงกวาพื้นทองน้ํา 
  ข.  วัสดุท่ีใชพยุงกระชังตองลอยพนน้ําและสามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา 
  ค.  การปกเสายึดตัวกระชังตองปกหางกันไมนอยกวา 3.00 เมตร หามผูกยึดกระชังกับ
ขอบฝงและหามสรางที่พักอาศัยหรือพ้ืนแผนทึบบนกระชัง 
  ง.  ตองติดตั้งธงสีแดงและไฟสัญญาณเปนระยะ โดยรอบขอบเขตที่วางกระชังตาม 
ความเหมาะสมในแตละที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพการปลูกสรางกระชังเลี้ยงสัตวน้ํา 
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 4. เขื่อนกันน้ําเซาะ  
  ก.  ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ชายตลิ่ง และบริเวณขางเคียง 
  ข.  ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปใน
น้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน 
  ค.  ความลาดชันของเขื่อนกันน้ําเซาะไมเกิน 1 : 2.5 โดยแนวสันเขื่อนดานบนตองอยูท่ี
แนวกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินบนฝง เขื่อนตองมีลักษณะตั้งตรง และไมมีความลาดชันสําหรับบริเวณลํา
น้ําท่ีแคบ หรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงภาพตัดขวางเขื่อนกันน้ําเซาะ (ความลาดชันไมเกิน 1 : 2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงเขื่อนกันน้ําเซาะ 
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 5. สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง  
  ก.  ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง และไม กอใหเกิด
ความเสียหายแกพื้นที่บริเวณใกลเคียง 
  ข.  ความสูงของสะพานจากระดับน้ําข้ึนสูงสุดถึงระดับใตคาน หรือทองสะพาน 
แลวแตวาสวนใดจะต่ําสุด ตองเพียงพอใหเรือท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีสามารถใชรองน้ําท่ีเปนอยูในสภาพ
ปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในอนาคตแลนผานได กรณีท่ี
ไมมีการเดินเรือใหความสูงของชองลอดสะพานจากระดับสูงสุดไมนอยกวา 1.0 เมตร 
  ค.  ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีสามารถใช
รองน้ําท่ีเปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือใน
อนาคตสามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัย กรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือเสาตอมอตองอยูในแนวฝงหรือ
ชิดฝง ใหมากที่สุด 
  ง.  ตองไมเปนเหตุใหเกิดการกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเปนที่นากลัว
อันตรายแกเรือท่ีผานไปมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงสะพานขามคลอง 
 
 



มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

 บทที่ 3  สิ่งลวงล้ําลําน้ํา  46

 6. คานเรือ 
  วัตถุประสงคการใชงาน  สําหรับเปนทางชักลากเรือเพื่อนําข้ึนมาเก็บบํารุงรักษา 
ซอมแซมเรือ  
ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้ําลําแมน้ํา  
 ก. การออกแบบคานเรือ ใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝง ใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน โดย
จะตองพิจารณาขุดลอกพื้นที่ดินใหไดความลึกตามสมควร เพื่อมิใหคานเรือยื่นออกมามากเกินความ
จําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดเพียงพอใหเรือข้ึนคานโดยปลอดภัย 
 ข. แนวรางรองรับเรือ ตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอท่ีจะชักลากเรือขนาดใหญท่ีสุดท่ีคานเรือ
นั้นสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงต่ําสุด 
 ค. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรง
ยื่นจากฝง โดย 
   -  คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
   -  ตองไมยื่นล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงท่ีสรางอยูกอนแลว จนเปนเหตุให
เกิดความไมสะดวกแกการนําเขา-ออก ในบริเวณขางเคียง 
   -  ตองไมยื่นเอนเอียงออกแนวรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดิน หรือหนาอาคารผูอื่น หรือหนา
ทาของผูอื่น  

ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 ก. ทําเลท่ีจะสรางคานเรือสําหรับนําเรือข้ึน-ลงนั้น ตองเปนตําบลที่เรือผานไปมา สามารถ
มองเห็นการนําเรือข้ึนหรือลงจากคานเรือไดในระยะที่พอเพียงแกการหลบหลีก เพื่อมิใหมีเหตุอันตราย
เกิดข้ึน 
 ข. มีมาตรการและอุปกรณในดานการรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกในการ
นําเรือข้ึน-ลง จากคานเรือ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ 
 ค.  คานเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การพิจารณาจาก 
  -  ประเภท กิจกรรมการใชคานเรือ 
  -  การปองกันมิใหวัสดุ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดหกหลนลงสูแหลงน้ํา 
  -  มาตรการควบคุมปองกันแกไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหลนของวัสดุ สิ่งปฏิกูล 
หรือสิ่งอื่นใดลงสูแหลงน้ํา 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  สิ่งลวงล้ําลําน้ํา 47  

  -  การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ 
  -  ผูรับผิดชอบควบคุมในการดําเนินกิจการคานเรือ 
  -  การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ 
 ง.  ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษ ท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงองคประกอบของคานเรือ และการวางราง 
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รูปภาพแสดงรายละเอยีดโครงสรางโดยทั่วไปของคานเรือ 
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 7.  การขออนุญาต  
  ในสวนการขออนุญาตและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา            
ซึ่งเปนอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีข้ันตอนดังนี้ 
  ผูขออนุญาตเขียนคํารองขออนุญาตการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตามแบบขออนุญาตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมยื่นเอกสารและหลักฐานสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

ลําดับ เอกสาร หมายเหตุ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีผูขอ

อนุญาตเปนบุคคลธรรมดาหรอืสําเนาหนังสอืสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี) ในกรณีท่ีผูขอ
อนุญาตเปนนิติบุคคล หากประสงคใหผูอื่นขออนุญาตแทน ตองมี
หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 

(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน สําเนาโฉนดที่ดิน 
สําเนาหนังสือ น.ส. 3 ส.ค. เปนผูมีสิทธิครอบครองหรอืหนงัสือยินยอม 
หรือเปนผูมอีํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อัน
เปนทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
หรือทะเลในนานน้ําไทย หรอืบนชายหาดของทะเล  

 

(3) แผนผังสังเขปแสดงสิ่งท่ีขออนญุาตที่มีรายละเอียด เชน ความกวางของ
หนาท่ีดินดานติดกับแมน้ํา ขนาดของสิ่งท่ีอนุญาตโดยประมาณ 
ระยะหางจากขอบฝง สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงและระยะหาง
โดยประมาณพรอมสําเนา 

 

(4) แบบรูปและรายละเอียดของสิง่ลวงล้ําลําน้ําท่ีขอปลูกสราง ซึ่งมีวิศวกร
โยธาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง
จํานวน 3 ชุด เวนแตการปลูกสรางชั่วคราว และที่ไมคงทนถาวร             
ไมจําเปนตองมีวิศวกรรับรอง 

 

(5) สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามายื่นผูขออนุญาตหรือผูรับมอบ
อํานาจตองเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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 8. ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ 
  การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
ลําดับ ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 

(1) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับคํารอง เอกสารและหลักฐานตางๆ แลว ตองทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว
ดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต ท้ังนี้ ให
คํานึงถึงแนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ 

30 วัน 

(2) ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ข้ึนอยูกับประเภท ลักษณะ และขนาดของ
สิ่งลวงล้ําลําน้ํานั้นๆ โดยมีอัตราตั้งแต 50 บาท – 2,000 บาท โดยผูขอ
อนุญาตจะตองนัดหมายและนําเจาพนักงานไปตรวจยังสถานที่ท่ีขอ
อนุญาตดวย 

 

(3) พนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบสถานที่ท่ีจะขออนุญาตปลูกสรางสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําเพือ่ทําขอมูลตางๆ แผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงตอ
การพิจารณาอนุญาต จัดทํารายงานเสนอเจาทาภูมิภาคหรือเจาทา
ภูมิภาคสาขา 

 

(4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเหน็วาการขออนญุาต
ถูกตอง ครบถวนตามขั้นตอนและไมขัดตอหลักเกณฑในการอนุญาต
จึงพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

(5) เมื่อนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ให
ดําเนินการแจงผูขอรับอนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแตลงนาม 
กรณีไมอาจอนญุาตไดใหแจงผูขอรับอนุญาตภายใน 60 วัน นับตั้งแต
วันยื่นเรือ่งขออนุญาต 
หลักเกณฑในการพิจารณาอนญุาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
ท่ีสําคัญ ในสวนที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณา คือ 
 - ตองมีลักษณะหรือสภาพไมเปนอันตรายตอการเดินเรอืหรือการ
สัญจรทางน้ํา 

3 วัน, 
 

60 วัน 
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ลําดับ ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 
 - เมื่อปลูกสรางแลวจะไมทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลง 
 - การใชประโยชนจะไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 - ตองไมรบกวนสิทธิตางๆ ของผูท่ีอยูขางเคียงตลอดจนผลประโยชน
ของมหาชนโดยสวนรวม 

(6) เจาหนาท่ีจะแจงหรือติดตอใหผูขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยตอง
ชําระคาใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ ในอัตราฉบับละ 100 บาท 

 

(7) ในกรณีท่ีเห็นวาการยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไม
ถูกตอง และเปนกรณีท่ีอาจอนุญาตใหปลูกสรางได เจาหนาท่ีจะทําการ
แจงใหสงหลักฐานและเอกสารใหครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลา
ท่ีกําหนด 

 

(8) เมื่อไดรับอนุญาตเรียบรอยแลวจะตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายใน
สิบสองเดือน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต ถาไมเริ่มดําเนินการปลูกสราง
ภายในเวลาดังกลาว ใบอนุญาตก็จะสิ้นผล 

 

(9) ในกรณีไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลา อาจยื่นขอ
ขยายระยะเวลาเริ่มดําเนินการได  พรอมเหตุผลในการขอขยาย
ระยะเวลาไดครั้งละ 6 เดือน แตไมเกินสองครั้ง 

6 เดือน 

(10) ถาประสงคจะโอนสิทธิในการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําแกผูใด ใหผู
โอนหรือผูรับโอนแจงใหทราบโดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิและ
หลักฐานเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบดวย เมื่อเจาหนาท่ี
ไดรับแจงและทําการตรวจสอบหลักฐานตางๆ  โดยถูกตองแลว 
เจาหนาท่ีจะทําการออกหนังสือรับทราบการโอนสิทธิดังกลาวเพื่อ
ประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
โดยถือวาผูรับโอนสิทธิเปนผูไดรับอนุญาต 
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ขั้นตอนการขออนุญาตสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา  

ไมครบ 

1. ผูขออนุญาตยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักฐาน 

แจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองภายใน 30 วัน 

3. บันทึกหลักฐานรับเรื่องและใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจ 
และนัดวันเวลาตรวจสถานที่กับเจาหนาที่ อปท.  

4. ตรวจสถานที่กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และทํารายงานการตรวจ 

แจงใหผูขออนุญาต
ทราบภายใน 60 วัน 

6. เสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 

  2. ตรวจสอบเอกสาร  
  วาครบถวนหรือไม 

5. อยูในกรณีที่อนุญาตได 
 

 เริ่มตน 

ครบ 

ไมสามารถอนุญาต 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 

  บทที่ 4  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 53  

บทที่  4 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ปญหาสําคัญในการพัฒนาทาเรือขามฟาก/ทาเทียบเรือของเอกชนเทาท่ีผานมา คือ ขาด
หนวยงานที่ทําหนาท่ีดูแลและสงเสริมกิจการทาเรือเอกชน หนวยงานที่มีอยูทําหนาท่ีในการกํากับควบคุม
เทานั้น โดยมิไดทําหนาท่ีในการวางแผนในการพัฒนาทาเรือเอกชน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท่ีเขามาดูแลและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ควรมีการ
ดําเนินการโดยเรงดวน เพื่อวางแผนในการพัฒนาทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐานโดยเครงครัด ท้ังนี้เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
อาศัยขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 2. ในการพัฒนามาตรฐานทาเรือขามฟาก/ทาเทียบเรือในอนาคต ควรมีการออกแบบทาเรือ
ขามฟากที่มีโครงสรางแข็งแรงและประหยัด โดยตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนใหครบถวน 
เพื่อใชในการออกแบบ เชน คุณสมบัติของดิน ขนาดเรือ ระดับการขึ้นลงของน้ํา ขนาดของคลื่น เปนตน 
โดยเฉพาะในสวนของการออกแบบจะตองมีการสํารวจสภาพดินแมน้ํากอน และตองมีการคํานึงถึงการ
เคลื่อนที่ การเอียง และความตานทานคลื่นของทาจอดเรือ 
 3. ในการออกแบบทาเรือขามฟาก/ทาเทียบเรือในอนาคต ควรมีการออกแบบทาเรือขาม
ฟากโดยมีสถานที่ตั้งใกลกับถนน หรือใกลกับเสนทางระบบขนสงมวลชน เพื่อความสะดวกของผูใชงาน 
 4. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฯ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2508 
กําหนดวา ทาสําหรับเทียบเรือท่ีมีระวางน้ําหนักตั้งแตหนึ่งรอยตันขึ้นไป เปนงานซึ่งตองมีวิศวกรที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง แตทาเทียบเรือขนาดเล็กกวาไมจําเปนตองมีวิศวกร
ออกแบบและควบคุมการกอสราง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรออกขอบัญญัติทองถิ่นใหทา
สําหรับเทียบเรือ ท่ีมีขนาดเล็กกวา แตมีการใชประโยชนในการโดยสารของประชาชนใหมีวิศวกรที่
ไดรับใบอนุญาตเปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง โดยพิจารณากําหนดขนาดของทาเทียบเรือใหม 
ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  
 5. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 กําหนดวา ทาเทียบเรือเปนอาคารชนิด
หนึ่ง แตเทาท่ีผานมามีปญหาพบวาโปะหลายแหงไมมีการขออนุญาตกอสราง ดังนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรดําเนินการตรวจสอบใหมท้ังหมด เพื่อหวังผลในการดําเนินการตรวจสอบความ
ปลอดภัย รวมท้ังสภาพการใชงานของทาเทียบเรือ  



มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

 บทที่ 4  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต  54

 6. จากการศึกษาขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ พบวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรือขามฟาก/ทาเทียบเรือหลายฉบับมีความลาสมัย และไมสามารถนําไปใชปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ และยังมีความจําเปนที่จะตองออกกฎหมายมาบังคับใชเพิ่มเติม รวมท้ังปรับปรุง
กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือขาม
ฟาก/ทาเทียบเรือเปนการเฉพาะเทาท่ีกฎหมายไดใหอํานาจไว ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
  (1) ในดานตัวเรือ ควรมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ 
(Technical Specification) และแบบมาตรฐานของเรือโดยสารขนาดตางๆ ประกอบดวยเรือโดยสารขาม
ฟาก เรือโดยสารในแมน้ํา เรือโดยสารในทะเล และเรือเฟอรรี่ เพื่อใชเปนพิมพเขียว หรือตนแบบในการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (2) ควรมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นในการกําหนดรูปแบบ ลักษณะของเรือท่ีนํามาใช
ขนสงผูโดยสาร เชน เรือประมงดัดแปลงเปนเรือโดยสาร โดยใหมีชองหนาตางขนาดใหญ มีอุปกรณกรณี
ทุบกระจก ท่ีเก็บสัมภาระ มีชองทางเดินที่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด  
  (3) ควรมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นในการกวดขันการตรวจสภาพเรือทุกประเภทให
อยูในสภาพที่สามารถใชการไดดีและปลอดภัย มีอุปกรณชวยชีวิตประจําเรือทุกประเภทใหมีสภาพดีมี
จํานวนครบถวนถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด  
  (4) พัฒนาปรับปรุงตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของทาเทียบเรือและโปะเทียบ
เรือใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกประจําทาใหครบถวน รวมทั้งมีเครื่องหมายแสดงความปลอดภัยของโปะ
เทียบเรือ เชนเสนแนวการบรรทุกที่ปลอดภัย หรือเครื่องหมายอื่นๆ ท่ีผูโดยสารเขาใจไดงาย 
  (5) ปรับปรุงและใหมีนายประจําทาพรอมท้ังกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับนายประจําทาท่ี
มีหนาท่ีดูแลความปลอดภัย และความพรอมของเรือท่ีเขา-ออก พรอมท้ังจัดทําบัญชีสินคาและรายชื่อ
ผูโดยสาร 
  (6) ใหควบคุมจํานวนคนโดยสารที่ลงเรือตั้งแตทาเรือตนทางและจัดเจาหนาท่ีไปกํากับ
ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกลํากอนออกจากทา โดยกําหนดใหนายทาจัดทํา
บัญชีจํานวนผูโดยสารและน้ําหนักบรรทุกโดยละเอียด 
  (7) ใหปรับปรุงการประชาสัมพันธท่ีทาเทียบเรือโดยสาร เพื่อใหผูโดยสารสามารถ
รับรูขาวอากาศ และสภาพคลื่นลมในเสนทางที่จะเดินทางไป โดยใหทาเรือโดยสารติดตั้งเครื่องมือ
สื่อสาร เครื่องแฟกซขาวอากาศ เพื่อรับฟงขาวอากาศและรับแจงเหตุฉุกเฉินไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
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  (8) สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนเขามาลงทุนและประกอบกิจการทาเรือโดยสาร
สาธารณะ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมเจาทา 
  (9) จัดทําโครงการจัดหาเรือชวยชีวิต ประจําทาเรือโดยสาร  
  (10) กําหนดคุณสมบัติของผูทําการในเรือ ของเรือโดยสารแตละประเภท กวดขันการ
ออกประกาศนียบัตรของผูทําการในเรือโดยสาร รวมท้ังจัดทําทะเบียนประวัติผูทําการในเรือ ของเรือ
โดยสารอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกในการติดตามหรือควบคุม 
  (11) กําหนดใหผูทําการในเรือของเรือโดยสารเขารับการฝกอบรมเพื่อฟนฟูความรู
ความสามารถและหลักสูตรเพิ่มเติมเปนประจําทุกป ในสวนภูมิภาค โดยรวมกับผูประกอบการ 
  (12) กวดขันการปฏิบัติหนาท่ีและความประพฤติผูทําการในเรือ ของเรือโดยสารให
เปนไปตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทยฯ รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยาง
เครงครัด 
  (13) กวดขันเรื่องการทิ้งของเสียหรือน้ํามัน และการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ํา
สาธารณะใหความรู เกี่ยวกับผลกระทบของการทิ้งของเสีย หรือน้ํามันโดยจัดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธและแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ํา 
รวมท้ังการชวยเหลือตัวเองในยามฉุกเฉินและการรักษาสิ่งแวดลอมทางน้ํา  
  (14) จัดใหมีเจาพนักงานตรวจทา หรือเจาหนาท่ีทองถิ่นที่ไดรับมอบอํานาจไปกํากับ
ดูแลทาเรือโดยสารใหปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด 
  (15) กําหนดใหผูทําการในเรือโดยสารเอาใจใสดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของ
ผูโดยสาร รวมท้ังจัดหนวยเฉพาะกิจจากสวนกลางออกไปตรวจสอบเรือโดยสาร ทาเทียบเรือโดยสาร 
และอุปกรณสําหรับความปลอดภัยในการจราจรทางน้ํา ในจังหวัดท่ีมีการเดินทางโดยเรือมากๆ 
  (16) กวดขันการตรวจสอบการทําประกันภัยผูโดยสารเรือรับจางสาธารณะทุกครั้งท่ีขอ
จดหรือตอใบอนุญาตใชเรือ 
  (17) กําหนดเกณฑและมาตรฐานการดําเนินการของผูประกอบการเรือโดยสาร และ
ตรวจสอบการดําเนินการเดินเรือโดยสารของผูประกอบการใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดรับ  
  (18) สนับสนุนในการฝกชวยเหลือผูประสบภัยโดยหนวยงานตางๆ จัดการสัมมนา 
บรรยาย ใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ํา และผลกระทบตอการทิ้ง
ของเสียหรือน้ํามันและการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําสาธารณะ แกประชาชนผูใชบริการอยาง
ตอเนื่อง  
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  (19) จัดเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวในการเดินทางทางเรือ และเจาหนาท่ี
ประจําศูนยรับแจงเหตุทางน้ํา 
  (20) จัดตั้งกลุมอาสาสมัครเขารวมในโครงการรณรงคเพื่อความปลอดภัยทางน้ํา  
  (21) รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
เจาของกิจการเดินเรือ คนประจําเรือ และเจาหนาท่ีของรัฐ หรือมูลนิธิเอกชนในกิจการเดินเรือโดยสาร
หรือทาเทียบเรือ 
  (22) จัดสัมมนาและ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทางน้ําในจังหวัดท่ีมีการ
ทองเที่ยวทางน้ําเปนประจํา โดยใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนมีสวนรวม และติดตามผลที่ไดจาก
การจัดสัมมนาอยางตอเนื่อง  
  (23) รณรงคแนะนําใหความรูแก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ใน
เรื่องความปลอดภัย และการปฏิบัติตัวในขณะที่อยูบนเรือ การข้ึน-ลงเรือ การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัยทาง
น้ําสนับสนุนในการจัดฝกซอมรวมชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา รวมท้ังการรักษาสภาพแวดลอมทางน้ํา
อยางตอเนื่อง 
   (24) รณรงคใหผูประกอบการหาผูสนับสนุนจัดทําปายประชาสัมพันธหรือปายเตือน
ตางๆ เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร  
 7.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวกับโปะเรือ
โดยสาร โดยการปรับปรุงในสวนตางๆ เพื่อใหผูใชบริการมั่นใจถึงความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวก
ในการใชบริการการจราจรทางน้ํา ท้ังยังสามารถเปนทางเลือกในการจราจรอีกทางหนึ่งนอกจากทางบก 
ซึ่งจะเปนการชวยลดการแออัดในการจราจรทางบกได สวนที่ควรปรับปรุงโดยการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น มีดังตอไปนี้ 
  (1)  โปะโดยสารเรือควรมีหลังคา เพื่อใชปองกันแสงแดดขณะรอเรือและชวยปองกัน
ฝนที่อาจทําใหพื้นเปยกลื่นได แตควรใชวัสดุท่ีเปนโพลีคารบอเนต ซึ่งเปนพลาสติกบางสามารถทะลวง
ฝาไดงาย ถามีอุบัติเหตุโปะจมลง แลวผูโดยสารถูกครอบไวโดยหลังคา (กรณีทาพรานนกลม พ.ศ.2538) 
  (2)  ควรจัดใหมีสถานที่พักรอกอนที่จะลงใชบริการ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด
โศกนาฏกรรมเกี่ยวกับโปะโดยสารเรือลม เนื่องจากน้ําหนักที่มากเกินกวาท่ีจะรับได 
  (3)  สะพานหรือราวกันตกควรสรางใหมีระยะหางไมมากเกินไป ซึ่งอาจทําใหเด็กเล็ก
พลัดตกงาย หรือใชตาขายหรือเหล็กทแยงคั่นระหวางชองลดระยะหางใหนอยลง 
  (4)  ควรจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประมาณ 10 หวงตอ 1 โปะ และตองอยูในจุดท่ี
มองเห็นสามารถที่จะหยิบใชไดสะดวก 
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  (5)  ทางเดินขึ้น – ลงโปะโดยสารเรือ ควรเปดโลงใหมากที่สุด หรือแยกทางเดินขึ้น – 
ลงออกจากกัน ควรมีมาตรฐานตนแบบ เพื่อใหมีลักษณะของแตละโปะเหมือนกัน งายตอการบํารุงรักษา 
  (6)  ยางกันกระแทกของโปะควรมีการจัดเรียงอุปกรณกันกระแทกใหมีเพียงพอตอ
ระยะที่เรือจะเทียบทา และสามารถบํารุงรักษาได 
  (7)  ควรเปลี่ยนหรือเสริมพื้นเนื่องจากใชงานเปนเวลานานเกิดการผุกรอน โดยอาจใช
แอสฟลสลาดทับผิวหนาซึ่งเปนผิวท่ีมีความฝด และยึดเกาะไดดี ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ในสวนที่ชํารุดเสียหายทุกๆ 3 เดือน 
  (8)  ควรจัดใหมีปายบอกทางที่จะมาใชบริการโปะโดยสารเรือ เพื่อเปนทางเลือกแก
ประชาชนในการเดินทาง และชวยสงเสริมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
  (9)  จัดใหมีพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปประจําท่ีโปะโดยสารที่มีการ
ใชบริการมากเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ และดูแลความปลอดภัย 
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เกณฑการประเมินมาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

1 สถานที่ต้ัง 
1.1 ทําเลที่เหมาะสม 

- มีการศึกษาและสํารวจขอมูลความเปนไปไดในการดําเนินการจัดตั้งสถานี
ขนสงทางน้ํา ไดแก ทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ ฯลฯ 

- มีการสํารวจสภาพพื้นที่ และสภาพแวดลอมของทาเทียบเรือที่มีอยูเพื่อ
เตรียมวางแผนดําเนินการในการบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา 

- มีการสํารวจทางคุณสมบัติของใตทองน้ํา กําหนดจุดน้ําขึ้นสูงสุดและต่ําสุด 
สิ่งกีดขวางตางๆ ตามแนวฝง สํารวจสิ่งที่จมอยูใตทองน้ํา 

- การสํารวจ หรือสังเกตการณกระแสน้ํา เพื่อทราบรายละเอียดของคลื่นใน
บริเวณนั้น 

- การกอสรางทาเทียบเรือที่ผานชายหาดตองไมปดกั้นการใชพ้ืนที่ที่
ประชาชนจะใชสอยหรือเดินผานชายหาด 

- การกอสรางทาเทียบเรือ/โปะเทียบเรือตองมีลักษณะ หรือสภาพไมเปน
อันตรายตอการเดินเรือ หรือการสัญจรทางน้ํา และไมทําใหทางน้ํา
เปลี่ยนแปลง 

- การสรางทาเทียบเรือ/โปะเทียบเรือ ตองไมรบกวนสิทธิตางๆ ของผูที่อยู
ขางเคียง ตลอดจนผลประโยชนของมหาชนโดยสวนรวม 

- ที่ต้ังของทาเทียบเรือ ตองเปนบริเวณอันเปนทางสัญจรของประชาชนใช
ประโยชนรวมกันในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ 

1.2 อาคาร 
- กอนการดําเนินการจัดตั้งสถานีขนสงทางน้ํา ไดขอคําปรึกษาทางเทคนิคทาง
ความปลอดภัย และสภาพการใชงานที่มั่นคงแข็งแรงของสถานีขนสงทางน้ํา 

- แบบรายละเอียดทาเทียบเรือที่ขอปลูกสราง ตองมีวิศวกรโยธาที่ไดรับ
อนุญาตวิชาชีพเปนผูรับรอง 

- ทาเทียบเรือ ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง 
มีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 

- ทาเทียบเรือตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมีชองวางให
แสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได 

- ทาเทียบเรือมีพุก หรือหลักผูกเรือที่แข็งแรงเพียงพอ 
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ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

 - ดานหนาทาเทียบเรือ มีอุปกรณกันเรือกระทบทา อยูในสภาพที่พรอมใชงาน 
- ไดจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงประจําทาเทียบเรือ 
- ทาเทียบเรือตองจัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอ 
- พ้ืนโปะเทียบเรือ ตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา 40 เซนติเมตร 
- พ้ืนโปะเทียบเรือ ตองจัดทําใหมีลักษณะปองกันการลื่น และตองไมมีสิ่งใด
กีดขวางทางเดิน 

- โปะเทียบเรือตองจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตบรรทุก 
- หนาโปะเทียบเรือตองมีอุปกรณกันหรือกระแทกโปะเทียบเรือที่เพียงพอ 
- โปะเทียบเรือตองมีปายบอกจํานวนผูโดยสาร 
- โปะเทียบเรือควรมีหลังคา เพื่อปองกันแดดและฝน ที่มีโครงสรางเปนรูป
เพิงหมาแหงน ซึ่งสามารถชวยปองกันความเสียหายกรณีที่เกิดโปะลม 

1.3 การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
- โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตองอยูบนฝง หรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
- ทอสูบน้ํา ตองวางขนานกับแนวเสาโรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอน
ตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูตํ่ากวาระดับน้ําลงต่ําสุดไมนอย
กวา 1 เมตร 

- การวางทอ หรือสายเคเบิล ผานชายหาดของทะเลหรือชายตล่ิง ตองฝงทอ
หรือสายเคเบิลใตพ้ืนดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

- การวางทอไปกับสะพานตองชิดกับตัวสะพานมากที่สุด ระดับใตทองสุด
ของทอตองอยูไมตํ่ากวาระดับทองสะพาน 

- การปกเสาไฟฟาพาดสาย และการปกเสาวางทอน้ําประปาใหปกเสาใหชิด
แนวเขตฝงมากที่สุด 

- กนกระชังเลี้ยงสัตวน้ําตองลอยอยูสูงกวาพื้นทองน้ํา เมื่อน้ําลงตํ่าสุด 
- วัสดุที่ใชพยุงกระชังเลี้ยงสัตวน้ําตองลอยพนน้ํา และสามารถมองเห็นได
ชัดเจนตลอดเวลา 

- การปกเสายึดตัวกระชังเลี้ยงสัตวน้ําตองปกหางกันไมนอยกวา 3.00 เมตร 
- ตองติดตั้งธงสีแดง และไฟสัญญาณเปนระยะโดยรอบขอบเขตที่วางกระชัง
เลี้ยงสัตวน้ําตามความเหมาะสม 

- เขื่อนกันน้ําเซาะ มีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ชายตลิ่ง และ
บริเวณขางเคียง 

- เขื่อนกันน้ําเซาะมีความลาดชันของเขื่อนกันน้ําเซาะไมเกิน 1:2.5 
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ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

 - เขื่อนกันน้ําเซาะตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง 
- สะพานขามกรณีที่ไมมีการเดินเรือใหความสูงของชองลอดสะพานจาก
ระดับสูงสุดไมนอยกวา 1.0 เมตร 

- ความสูงและความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือขนาดใหญ
ที่สุดที่สามารถใชรองน้ําที่เปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของ
การขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในอนาคตแลนผานได 

- คานเรือมีการออกแบบใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่งฝง ใหนอยที่สุดเทาที่
จําเปน 

- แนวรางรองรับเรือ ตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ
ที่สุด ที่คานเรือสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงต่ําสุด 

- คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
1.4 การบริหารจัดการ 

- มีการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับกิจการทาเทียบเรือ 
- ไดมีการกําหนดคุณลักษณะ และสรรหาบุคลากรรับผิดชอบบรหิารจัดการและ
ดูแลทาเทียบเรอืที่จําเปนคือ ตําแหนงนายชางโยธา เจาพนักงานตรวจทา ฯลฯ 

- มีการฝกการชวยเหลือผูประสบภัย โดยมีการฝกอบรมเปนระยะๆ หรือโดย
สม่ําเสมอ หรือโดยเปนประจําทุกปตามความเหมาะสม 

- มีโครงการจัดหาเรือชวยชีวิตไวประจําทาเทียบเรือ โดยจัดตั้งงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการจัดหาเรือไวประจําทาเทียบเรือ เพื่อชวยชีวิตผูโดยสารกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุ 

1.5 การบํารุงรักษา 
- ไดจัดใหมีแผนงบประมาณซอมแซมปรับปรุงทาเทียบเรือ 
- มีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขสวนที่ชํารุดเสียหายของทาเทียบเรือทุกๆ 

3 เดือน เพื่อซอมแซมปรับปรุงใหใชงานได และเกิดความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ 

- มีการปรับปรุงพัฒนาทาเทียบเรือ โดยติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณเครื่อง
แฟกซขาวอากาศ สามารถแจงเหตุฉุกเฉินไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

- มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจการทาเทียบเรือทั้ง
การสอดสองดูแล ตรวจสอบ และรวมกันรักษาสภาพแวดลอมทางน้ําอยาง
ตอเนื่อง 
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รูปแบบ ลักษณะและประเภทของทาเรือ 
 ใน The Marine Encyclopedia Dictionary ไดใหความหมายของทาเรือไวดังนี้ “ทาเรือ คือ ทองน้ํา
ท่ีปราศจากคลื่นลม ซึ่งเรือสามารถทอดสมอไดอยางปลอดภัย เพื่อทําการบรรทุกขนถายสินคา เติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ซอมแซมเรือ หรือเพื่อทํากิจกรรมพาณิชยอื่น ๆ” 
 ทาเรือจะประกอบดวยพื้นที่ท่ีมีลักษณะเปนที่กําบังเรือ (Harbour) ท้ังลักษณะที่เปนธรรมชาติ
หรือท่ีมนุษยสรางขึ้นและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับเรือกับชายฝง สิ่งกอสรางที่มีความสําคัญ
หรือเกี่ยวของกับทาเรือไดแก อูเรือ (Dock) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) หมุดหรือหลักผูกเรือ (Dolphin) 
และบริเวณที่ใหเรือเขาจอดเทียบทา (Berth) ซึ่งทาเรือแตละแหงควรมีจํานวนทาสําหรับเทียบเรือตาม
ความเหมาะสม ข้ึนกับขีดความสามารถในการรองรับการขนสงสินคาของแตละทาเรือ (Port Capacity) 
และการควบคุมคาใชจายตางๆ (Costs) เพื่อใหกิจการทาเรือไดรับผลประโยชนสูงสุด 

หนาที่ของทาเรือ 
 ทาเรือเปนอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่กําลังพัฒนา เปรียบเสมือนเปนจุดรวมเสนทางของการขนสงสินคา และเปนหนวยท่ีมีความ
ซับซอนมีองคประกอบที่ทําหนาท่ีแตกตางกันหลายสวน ในแตละสวนจะมีบทบาทเฉพาะของตัวเองเพื่อ
ทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและขนถายสินคา ตลอดจนทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเดินเรือ
อยางสัมพันธกับเรือเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เสนทางการขนสงสินคา (Transport Chain) เริ่มจากการยก
ขนสินคาลงเรือจากทาหนึ่งไปสูอีกทาหนึ่ง สวนหนาท่ีของทาเรือตามที่กําหนดไวในเอกสาร Guidelines 
for Port- Related Legislation ของ ESCAP (1991) แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 
 1.  หนาท่ีพื้นฐานที่สอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย ( ฺBasic Function) ไดแก 
  1)  อํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาผานทาเพื่อการคา และอํานวยความ
สะดวกแกผูโดยสารที่ผานทาดวย  
  2)  อํานวยความพรอมกับเรือตาง ๆ ท่ีเขาผานทาเพื่อทําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  3)  อํานวยความสะดวกในการขนสงทางบกโดยรถยนต รถไฟ การขนสงทางน้ํา การ
ขนสงทางทอ และการขนสงในรูปแบบอื่นๆ  
  4)  ทําหนาท่ีเปนเสมือนที่พักสําหรับเรือตางๆ เพื่อจุดประสงคอื่นที่นอกเหนือไปจาก
การขนถายสินคาหรือผูโดยสาร ไดแก การซอมแซมเรือ ใชทาเปนอูตอเรือหรือท่ีกําบังเรือ และ
จุดประสงคกรณีฉุกเฉินอื่นๆ  
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 2.  หนาท่ีโดยธรรมชาติ (Natural Function) ไดแก 
  1)  ตองใหความปลอดภัยกับเรือตางๆ เมื่อเขามาใกล เขาเทียบทา หรือออกจากทา ทํา
ใหเกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนยายเรือและยานพาหนะทางน้ําอื่นๆ ขณะที่อยูภายในทา โดยรวมถึง
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินภายในอาณาบริเวณทาเรือ  
  2)  มีการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 3.  หนาท่ีตามสภาพแวดลอมของทองถิ่น 

ลักษณะของทาเรือ 
  รูปแบบทาเรือโดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะคือ เปนทาเรือท่ีพัฒนาจากรูปแบบทาท่ีเปนธรรมชาติ 
(Natural Harbor Configuration) หรือทาเรือท่ีออกแบบกอสรางใหมีรูปแบบแตกตางไปจากสภาพทาท่ีมี
อยูในธรรมชาติ (Artificial Harbor Configuration) โครงสรางทาเรือท่ีจะกอสรางขึ้นอยูกับการออกแบบ
เพื่อความเหมาะสมในการใชงาน และชนิดหรือขนาดเรือท่ีจะเขาเทียบทา โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ 
  Wharf หรือ Quay เปนโครงสรางทาเรือท่ีสรางขนานกับแนวฝงสําหรับใหเรือจอดเทียบ
กับฝงได มีโครงสรางแข็งแรงสามารถรองรับยานพาหนะหรืออุปกรณขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักมาก อาทิ 
รถบรรทุกสินคา เครนยกสินคา เปนตน  
  Pier หรือ Jetty เปนโครงสรางทาเรือท่ีสรางออกไปจากฝงทะเลหรือตลิ่งของแมน้ํา
สําหรับใหเรือเขาเทียบทา ทําดวยไมหรือเหล็กกลา และที่สําคัญคือโครงสรางตองมีลักษณะโปรง ไมกีด
ขวางทางเดินของกระแสน้ํา มีระดับความลึกของน้ําหนาทาเพียงพอใหเรือเขาจอดไดอยางเหมาะสม 
ทาเรือลักษณะนี้มักจะเปนรูปตัวที (T) หรือรูปตัวแอล (L) โดยจะทําหนาท่ีผสมผสานระหวางเขื่อนกัน
คลื่นและเปนทาเทียบเรือในตัวเอง ทาเรือลักษณะนี้สามารถออกแบบใหเรือท่ีมีขนาดแตกตางกันใชเทียบ
ทาพรอมกันหลายลําได  

ประเภทของทาเรือ 
  ทาเรือมีวัตถุประสงคในการใชงานและตําแหนงท่ีตั้งแตกตางกันไป ดังนั้นการจําแนกประเภท
ของทาเรือมีหลายวิธีการ ดังนี้ 
 1. แบงแยกตามหนาท่ีหรือลักษณะการใชงาน ตัวอยางเชน ทาเรือเก็บสินคาหรือทาเรือ
ขนสงสินคา ทาเรือปลอดภาษี ทาเรือภายในประเทศ ทาเรือเพื่อการทหาร ทาขนสงทางทะเลในเขต
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ทาเรือน้ํามัน ทาเรือขนสงผูโดยสาร เปนตน  
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 2. แบงแยกตามลักษณะพื้นที่หรือสภาพภูมิศาสตรท่ีทาเรือนั้นตั้งอยู ตัวอยางเชน ทาเรือ
ชายฝงทะเล ทาเรือน้ําลึก ทาเรือปากแมน้ํา ทาเรือแมน้ํา เปนตน  
 3. แบงแยกตามขนาดของทาเรือ เปนการแยกขนาดทาเรือ (Port size) เพื่อเปรียบเทียบ
วัตถุประสงคหรือกําลังการผลิตของทาเรือแตละแหง เทาท่ีมีอยูในปจจุบันนิยมเปรียบเทียบขนาดทาเรือ
จากตัวเลขที่สําคัญ คือ  
   น้ําหนักสินคาท้ังหมดที่ทาเรือควบคุมในแตละป กลาวคือ ทาเรือท่ีมีน้ําหนักสินคา
ท้ังหมดที่ควบคุมในแตละปมากที่สุด จะพิจารณาวาทาเรือนั้นมีขนาดใหญท่ีสุด  
   มูลคาสินคาท่ีทาเรือควบคุมท้ังหมด กลาวคือ ถามีมูลคาสินคาท่ีควบคุมในปริมาณ
สูง ถือวาเปนทาเรือขนาดใหญ  
   จํานวนเรือท้ังหมดที่เขาออกผานทาในแตละป กลาวคือ ถามีเรือเขาออกผานทาแต
ละปเปนจํานวนมากอยางสม่ําเสมอ ถือวาเปนทาเรือขนาดใหญ  
   จํานวนทาเทียบเรือ (Berth) ท่ีใชประโยชน กลาวคือ ถามีทาเทียบเรือสําหรับใหเรือ
เขาจอดขนสงสินคาหลายจุด อันจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขนสงสินคาหรือทําใหการ
ขนสงสินคามีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน จะพิจารณาวาทาเรือนั้นมีขนาดใหญ  
   ขนาดของเรือท่ีใหญท่ีสุดซึ่งสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกบนทาเรือนั้นได 
หมายถึงการพิจารณาวาเปนทาเรือขนาดใหญ จะพิจารณาจากการที่มีเรือขนาดใหญสามารถเขาเทียบทา
ดําเนินกิจการบนทาไดอยางเหมาะสม  
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางคํารองขอทําสิ่งลวงล้ําลาํแมน้ํา 
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แบบ ท.28 
ตัวอยาง 

คํารองขอทําสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 

เขียนที่........................................... 
      วันที่........เดือน......................พ.ศ. .................... 

 ขาพเจา.....................................................นามสกุล...................................................................... 
อายุ...........ป สัญชาติ......................อยูบานเลขที่.....................หมูท่ี..................ซอย.................................... 
ถนน............................ตําบล..............................อําเภอ................................จังหวัด..................................... 
ขอยื่นคํารองขออนุญาต................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................... 
โดยจะกระทําท่ีบริเวณริมฝง......................................................................................................................... 
หนาท่ีดินของ..............................................................โฉนดเลขที่............................................................... 
ตําบล.........................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................................. 
ตามแผนฝงสังเขปทายคํารองนี้ 
 ฉะนั้น ขอไดโปรดดําเนินการตามคําขอของขาพเจา และขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการทุกประการ เมื่อไมขัดของประการใดแลว โปรดออกใบอนุญาตใหขาพเจาดวย 
 
  ลงช่ือ........................................................... 
   (...........................................................) 
  ผูขออนุญาต 
 
 

ราคา 2 บาท 
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แบบ ท.28 
สําหรับเจาพนักงานบันทึก 

๑.  เสนอ......................................................................... 
  ไดตรวจคํารองและเอกสารตางๆ แลว เห็นควรดําเนินการตามระเบียบไดตอไป 

   (ลงช่ือ)........................................................ 
    เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
    ................/.................../.................. 
๒.  -  สง................................................................ 
  ดําเนินการเรื่องคาธรรมเนียมการตรวจ 
  -  สง................................................................ 
  ตรวจและพิจารณาตามระเบียบแลวรายงาน 
   (ลงช่ือ).............................................................. 
   (ตําแหนง)......................................................... 
๓.  รายละเอียด 
  ๓.๑  - ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการตรวจ  เลมท่ี............เลขที่.............วันที่................................... 
    (ลงช่ือ).................................................ผูบันทึก 
    ..................../...................../.................... 
 ๓.๒ - ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาต เลมท่ี.........เลขที่...........วันที่.............................. 
    (ลงช่ือ).................................................ผูบันทึก 
    ..................../...................../.................... 
  ๓.๓ - ใบอนุญาต เลขที่.........................................วันที่...................................................................... 
    (ลงช่ือ).................................................ผูบันทึก 
    ..................../...................../.................... 
  ๓.๔ - ความเห็นผูตรวจ....................................................................................................................... 
    (ลงช่ือ).................................................ผูบันทึก 
    ..................../...................../.................... 
 ๓.๕ - เอกสารที่สงมาดวย 
     สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
     สําเนาโฉนดที่ดิน  
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     หนังสือมอบอํานาจ 
     สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูรับมอบมอบอํานาจ 
     หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน 
     สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูใหความยินยอม 
     หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
     แบบพิมพเขียว 
     อื่น ๆ  
     ๑. ..................................................................................... 
     ๒. .................................................................................... 
     ๓. .................................................................................... 
     ๔. .................................................................................... 
     ๕. .................................................................................... 
 

แผนผังสังเขปแสดงสิ่งที่ขออนุญาต 
(ตัวอยาง) 

 
รายละเอียดจําเปนที่ตองแสดงไว 
 ๑.  ความกวางของหนาดินดานที่ติดกับฝง……………………………………………... 
 ๒.  ขนาดของสิ่งท่ีขออนุญาตโดยประมาณ……………………………………………. 
 ๓.  ระยะหางจากขอบฝงของสิ่งท่ีขออนุญาต.................................................................. 
 ๔.  สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียง และระยะหางโดยประมาณ........................................... 
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ตัวอยาง 

หนังสือใหความยินยอม 

 ขาพเจา................................................................นามสกุล.......................................................... 
สัญชาติ.......................ท่ีอยูบานเลขที่...............ซอย.....................................ถนน........................................ 
ตําบล...........................................อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................. 
ขอรับรองวาสิ่งลวงล้ําลําน้ําท่ีขออนุญาตปลูกสราง ซอมแซม หรือดัดแปลง ตามคํารองขางบนนี้ ตั้งอยูใน
เขตลําน้ําหรือชายทะเล..............................ตําบล.........................................อําเภอ.......................................
จังหวัด................................................. 
 หนาท่ีดินบนฝงของขาพเจาซึ่งขาพเจามีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่..................................และผู
ขออนุญาต คือ................................................................ไดรับอนุญาตจากขาพเจาใหทําการในหนาท่ีดิน
ของขาพเจาเพื่อกระทําการดังกลาวขางตนตามเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคการ
บริหารสวนจังหวัดอนุญาตไดโดยขาพเจาในฐานะเจาของที่ดินดังกรรมสิทธิ์หนาท่ีดินยอมรับภาระตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ในการที่ผูขออนุญาตไดยื่นคํารองขอทําสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และ
ภายหลังไดรับอนุญาตแลวไมวากรณีใดๆ 
 ถามีขอโตแยงเกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดในหนาท่ีดินบนฝงของขาพเจา
เกี่ยวกับการดําเนินการในครั้งนี้ ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎหมายและตามเงื่อนไขที่ทางราชการ
กําหนดทุกกรณี 
 อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของขาพเจาไปไมวาดวยประการใดๆ ขาพเจาจะ
ไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดทราบโดยพลัน หากขาพเจา
ไมแจงใหทราบ ใหถือวาขาพเจายังคงยินยอมรับผิดชอบตามกฎหมาย และเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด
ทุกกรณี 
 
     
  .................................................................... 
  เจาของกรรมสทิธิ์ 
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ภาคผนวก  ค 
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ลวงล้ําลําแมน้ํา” หมายความวา ลวงล้ําลําแมน้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของ
แมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชน
รวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 ขอ 2 ผูใดประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําใหยื่นคําขอตามแบบ
ท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนด โดยระบุวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตพรอมดวย
หลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  (1) ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถาย
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือภาพถายบัตรแสดงฐานะอยางอื่นที่ออกโดยสวนราชการ 
  (2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปน
ผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเสสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของ
ทะเลดังกลาว 
  (3) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ํา
ลําแมน้ําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมเปนผูรองรับ เวนแตอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํานั้นจะมีขนาด
เล็ก และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอื่นที่ไมคงทนถาวรไมจําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธารับรอง 
  (4) แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
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  (5) หนังสือของจังหวัดท่ีอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํา
ตั้งอยู รับรองวาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด 
  (6) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  (7) หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ระบุช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) 
และ (7) 
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหยื่นคําขอพรอม
หลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5) และ (6) 
 ขอ 3 ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์
หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อาง
เก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 ขอ 4 ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําท่ีพึงอนุญาตได มีดังตอไปนี้ 
  (1) ทาเทียบเรือ 
   ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลงมีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 
   ข. พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทาง
สัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบ
ตลอดใหมีชองวางเพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ 
นอกจากสิ่งกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเทียบเรือนั้น 
   ค. ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเมื่อน้ําลงต่ําสุดลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกเต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ
แตท้ังนี้ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของความกวางของแมน้ํา 
   ง. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง 
   จ. ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดกั้นการที่ประชาชนจะใชสอย หรือเดิน
ผานชายหาด 
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  (2) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 
   ก. สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่
แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1:2 เมื่อน้ําลงต่ําสุด 
   ข. โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมี
อัตราการลอยตัวสูงโดยเมื่อรับน้ําหนักสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา 
40 เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 
  (3) สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง 
   ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง 
   ข. ตองมีความสูงและความกวางของชองลอดใตสะพานตามที่อธิบดีกรมเจาทา
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (4) ทอหรือสายเคเบิล 
   ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอ
หรือสายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหน่ึงของทอหรือสายเคเบิลพัน
ข้ึนมาเหนือพ้ืนดิน 
   ข. การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน และการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิด
แนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 
  (5) เขื่อนกันน้ําเซาะ 
   ก. ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ตลิ่ง และบริเวณขางเคียง 
   ข. ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่น
เขาไปในน้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน 
   ค. ความลาดชันของเขื่อนกันน้ําเซาะไมเกิน 1:3 โดยแนวสันเขื่อนดานบนตอง
อยูท่ีแนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สําหรับบริเวณลําน้ําท่ีแคบหรืออาจเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ เขื่อนตองมีลักษณะตั้งตรงและไมมีความลาดชันยื่นออกมา 
  (6) คานเรือ 
   แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากหรือขนาดใหญท่ีสุดท่ี
คานเรือนั้นจะสามารถรับซอมทําใหในเวลาน้ําลงต่ําสุด 
  (7) โรงสูบน้ํา 
   ก. โรงท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
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   ข. การตอทอสูบน้ํา เมื่อตอเชื่อมกับเครื่องสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสา
ของโรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับน้ําลง
ต่ําสุดไมนอยกวา 1 เมตร 
 ขอ 5 เจาทาอาจอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําท่ีไมมีลักษณะตาม
ขอกําหนดในขอ 4 เปนการเฉพาะรายได และเมื่อเจาทาไดอนุญาตแลวใหประกาศลักษณะของอาคาร
หรือลักษณะของการลวงล้ําลําแมน้ํานั้นในราชกิจจานุเบกษา และใหถือเปนหลักเกณฑในการอนุญาต
ตอไปได 
 ขอ 6 อาคารและการลวงล้ําลําแมน้ํานอกจากที่กําหนดไวในขอ 4 และขอ 5 จะอนุญาตไมได 
เวนแตเปนของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 ขอ 7 หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํามี
ดังตอไปนี้ 
  (1) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําตองไมเปนอันตราย
ตอการเดินเรือ หรือทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  (2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางไดตองมีลักษณะ
ของอาคารและการลวงล้ําท่ีพึงอนุญาตไดตามขอ 4 หรือขอ 5 
  (3) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางไดตองไมอยูในเขต
พื้นที่ท่ีมีประกาศของกรมเจาทาหามปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ประกาศดังกลาวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (4) การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา ใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน และสมควร
เฉพาะตามวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ลวงล้ําลําแมน้ํานั้น 
  (5) การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา ตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 ขอ 8 เมื่อเจาทาไดรับคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําแลว ใหเจา
ทาตรวจสอบวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองหรือมี่ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขออนุญาต 
 ในกรณีท่ีเจาทาเห็นวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองและ
เปนกรณีท่ีอาจอนุญาตใหปลูกสรางได ใหเจาทามีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตสงหลักฐานและเอกสารให
ครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลาที่เจาทากําหนด 
 ใหเจาทาตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับหลักฐาน
และเอกสารครบถวนและถูกตองจากผูขออนุญาต 
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 ขอ 9 ใหเจาทากําหนดเงื่อนไขใบอนุญาตไดตามที่เห็นวาเหมาะสมและจําเปนเพื่อปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือผลประโยชนของประชาชน 
 ขอ 10 ผูรับอนุญาตตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดรับอนุญาต 
ถาผูรับอนุญาตไมเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในเวลาดังกลาว ใหใบอนุญาตเปนอันสิ้นผล 
 ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูรับ
อนุญาตอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาเริ่มดําเนินการปลูกสรางตอเจาทาตามแบบที่อธิบดีกรมเจาทากําหนดได 
 เมื่อเจาทาไดรับคําขอตามวรรคสองแลว ใหพิจารณาคําขอพรอมเหตุผลในการขอขยาย
ระยะเวลาเมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาทาอนุญาตใหขยายระยะเวลาไดครั้งละหกเดือนแตไมเกินสองครั้ง 
 ขอ 11 ผูรับอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําผูใดประสงคจะโอนสิทธิ
ในการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหผูนั้นหรือผูรับโอนแจงใหเจาทาทราบ โดยใหยื่น
หลักฐานการโอนสิทธิและหลักฐานและเอกสารตามขอ 2 (1) และ (2) ตอเจาทาดวย 
 เมื่อเจาทาไดรับแจงและตรวจสอบหลักฐานเห็นวาถูกตองแลว ใหออกหนังสือรับทราบการ
โอนสิทธิดังกลาว และเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนใหถือวาผูรับโอนสิทธิเปนผูรับอนุญาต 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีท่ีผูรับอนุญาตตายดวยโดยอนุโลม 
 ขอ 12 การยื่นคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําและการแจงการโอน
สิทธิในการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหยื่น ณ กรมเจาทาหรือยื่นที่สํานักงานเจาทา
ภูมิภาคหรือสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําท่ีขออนุญาตปลูกสราง
ตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเจาทานั้นๆ ก็ได 
 ขอ 13 ผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ใชบังคับ โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมเปนไปตามที่ไดรับ
อนุญาต ถาไดเสียคาปรับอยางสูงตามกฎหมายและไดยื่นคําขออนุญาตภายในหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาทาพิจารณาอนุญาตไดโดยมิใหนําขอ 6 และขอ 7 (2) มาใชบังคับ แตใน
กรณีท่ีอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาวมีลักษณะหรือสภาพเปนอันตรายตอการเดินเรือ หรืออาจทําใหทางน้ํา
เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม เจาทาจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองรื้อถอน ปรับปรุง 
หรือแกไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นกอนก็ได 

 
ใหไว ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

พันเอก วินัย  สมพงษ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก  ง 
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

--------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา 
และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 ขอ 2 ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนเปนรายปทุกปตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  (1) ผูรับอนุญาตซึ่งปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํากอนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับ ใหเสียคาตอบแทนสําหรับปแรกภายในหกสิบวันนับแตวันที ่กฎกระทรวงนี ้มีผลใชบังคับ
สําหรับปตอไปใหเสียคาตอบแทนไมเกินวันที่ครบกําหนดรอบปนับแตวันที่เสียคาตอบแทนในปแรก 
  (2) ผูรับอนุญาตซึ่งปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําภายหลังวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับ ใหเสียคาตอบแทนในวันที่ไดรับอนุญาต สําหรับปตอไปใหเสียคาตอบแทนไมเกินวันที่ครบ
กําหนดรอบปนับแตวันดังกลาว 
  การยื่นคําขอเสียคาคอบแทนเปนรายป ใหใชแบบที่อธิบดีกรมเจาทากําหนด 
 ขอ 3 ใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอเสียคาตอบแทนเปนรายปตอกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเขต
เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น แลวแตกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นอยูในเขต 
 ขอ 4 ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนเปนรายปตามสภาพและประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผู
ครอบครองพึงไดรับตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
  (1) ทุนหรือหลักผูกเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ 1,000 บาท 
  (2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําซึ่งมิไดใช 
   ประโยชนในการขนสงทางน้ําโดยตรง ตารางเมตรละ 300 บาท 
  (3) ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ 250 บาท 
  (4) ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดตั้งแต 
   500 ตันกรอสสขึ้นไป ตารางเมตรละ 200 บาท 
  (5) ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดต่ํากวา 
   500 ตันกรอสส ตารางเมตรละ 100 บาท 
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  (6) สถานที่สําหรับจอดและเทียบเรือ 
   สําราญและกีฬา ตารางเมตรละ 50 บาท 
  (7) อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ลวงล้ําลําแมน้ํา 
   นอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ตารางเมตรละ 50 บาท 
 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่งที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบ
ธุรกิจ ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนเปนสองเทาของอัตราในวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่งถูกปลูกสรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมเปนไป
ตามที่ไดรับอนุญาต ใหผูปลูกสรางหรือผูครอบครองเสียคาตอบแทนเปนสามเทาของอัตราในวรรคหนึ่ง 
 ขอ 5 ใหผูรับอนุญาตไดรับยกเวนไมตองเสียคาตอบแทนเปนรายปสําหรับอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ดังตอไปนี้ 
  (1) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แลวแต
กรณีปลูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนของทางราชการ 
  (2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่รัฐวิสาหกิจหรือองคการอื่นของรัฐปลูกสรางขึ้น
โดยมิไดมีวัตถุประสงคในการหารายได 
  (3) หลักผูกเรือหรือทาเทียบเรือที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อประกอบกิจการประมงโดยเฉพาะ
ตลอดจนเครื่องมือทําประมงทุกชนิด 
  (4) ทอสูบน้ําเขา-ออกที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อการเกษตรหรือใชในที่อยูอาศัย 
  (5) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อใชประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะ 
  (6) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อการสาธารณูปโภค 
 ขอ 6 ใหผูรับอนุญาตไดรับลดหยอนคาตอบแทนโดยเสียคาตอบแทนเปนรายป ตารางเมตรละ 5 บาท 
สําหรับการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ดังตอไปนี้ 
  (1) ที่พักอาศัย สะพานทางเดิน หรือศาลาทาน้ํา 
  (2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงสินคาหรือคน
โดยสารทางน้ํา 
  (3) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่รัฐวิสาหกิจปลูกสรางขึ้นเพื่อหารรายได 
 ขอ 7 การคํานวณพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหคํานวณตามพื้นที่ที่ลวงล้ําเขาไป
ตามความเปนจริง เศษของพื้นที่ไมถึง 1 ตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร 
 ในกรณีที่การปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําไดกระทําขึ้นครอบคลุมพื้นที่สาธารณะซึ่ง
บุคคลอื่นไมสามารถเขาไปใชประโยชนในที่สาธารณะนั้นได ใหคํานวณพื้นที่ตามขอบเขตที่อาคารหรือสิ่งอื่นใด
ลวงล้ําลําแมน้ํานั้นครอบคลุมทั้งหมด 

ใหไว ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
 (ลงช่ือ) พันเอก  วินัย  สมพงษ 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก  จ 
ตัวอยางแบบแปลนมาตรฐาน 
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รูปภาพแสดงแบบแปลนโดยรวมโปะเทียบเรือ 
 
 

 
 

รูปภาพแสดงโครงสรางโดยรวมของโปะเทยีบเรือ(ดานหนา)  
ที่มา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี คูมือการอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
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รูปภาพแสดงแบบแปลนโปะเทียบเรือ(ดานขาง) 

 

 
 

รูปขยายชดุยึดแพเหล็ก 
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(บน) รูปแปลนโครงเหล็กรับพ้ืนโปะ (ลาง) แปลนโครงเหล็กรับทองโปะ 
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รูปตัดแปลนโครงเหล็กรับพ้ืนโปะ 

 
รูปตัดแปลนโครงเหล็กรับทองโปะ 

ขนาด
โปะ A B C D 

MANHOL
E 

0.50 * 0.50 
H 

3*6 4 - @ 0.50 10 - @ 0.50 2 - @ 1.50 1 - @ 2.00 3 1.00 – 1.70 
4*8 4 - @ 0.75 14 - @ 0.50 2 - @ 2.00 1 - @ 3.00 3 1.20 – 1.70 
4*10 4 - @ 0.75 18 - @ 0.50 2 - @ 2.00 2 - @ 2.50 4 1.20 – 1.70 
4*12 4 - @ 0.75 22 - @ 0.50 2 - @ 2.50 2 - @ 3.00 4 1.20 – 1.70 
6*12 8 -@ 0.625 22 - @ 0.50 2 - @ 2.50 2 - @ 3.00 4 1.20 – 1.70 
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รูปภาพแสดงสะพานปรับระดับของโปะเทียบเรือ 
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รูปภาพแสดงแปลนสะพานทาเรือ 
 

 

 
 

รูปภาพแสดงแปลนสะพานทาเรือ 
 
 
 



  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมท้ังวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐาน
การบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 
มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ  มาตรฐานการพัฒนาการดํา เนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และ
มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค  

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐานดาน
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน จึงแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐาน
ดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ 
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1 
พิจารณารางมาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 
-------------------- 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น) 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย คณะทํางาน 
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลําภ ู คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ คณะทํางาน 
12. นายกเทศมนตรีเมืองแพร คณะทํางาน 
13. นายกเทศมนตรีเมืองบุรรีัมย คณะทํางาน 
14. นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย คณะทํางาน 
15. นายกเทศมนตรีเมืองสระแกว คณะทํางาน 
16. นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา คณะทํางาน 
17. นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ คณะทํางาน 
18. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร ี คณะทํางาน 
19. นายกเทศมนตรีตําบลเจะบิลัง จังหวัดสตูล คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกระเจา จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย จังหวัดชลบุร ี คณะทํางาน 
22. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะฮั่ง จังหวดักระบี่ คณะทํางาน 



 

 

23. ทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
24. ทองถิ่นจังหวัดแพร คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถิ่น 
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
29. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
30. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 
31. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐานการ คณะทํางาน 
 บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
32. ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
33. ผูแทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะทํางาน 
34. ผูแทนบริษัท สุภัทรา จํากัด คณะทํางาน 
35. ผูแทนสมาคมเรือไทย คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ท่ีปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต. ธานินทร    ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการ 
   บานเมืองท่ีดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นายอวยชัย พัศดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
7. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
8. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
9. นายพีรวิทย พงศสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
10. นางพีรญา อาจเอือ้น เจาพนักงานปกครอง 5 
11. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
12. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 

 
คณะผูจัดทําในสวนของศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 
 

1. ดร.พลาพรรณ คําพรรณ หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. นายมนตรี เกิดมีมูล ผูจัดทํา 
3. นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ ผูจัดทํา 
4. นางสาวบุญสม หรรษาศิริพจน ผูจัดทํา 
5. นายธวัชชัย ไชยเตชกุล ผูจัดทํา 
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