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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  
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 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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


