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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 
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  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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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 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 1  บทนํา 5  

   (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 


