รายชื่อทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะ
ที่กรมเจาทากอสราง/ ปรับปรุง
(ในเขต กทม. และปริมณฑล)

รายชื่อทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะที่กรมเจาทากอสราง/ ปรับปรุง
(ในเขต กทม. และปริมณฑล) จํานวน 151 ทา 8 เสนทาง ดังนี้
1. ทาเทียบเรือในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 61 แหง
1.1 ทาเรือที่กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 61 แหง
ป 2536 – 2537 จํานวน 5 แหง ประกอบดวย
1) ทาเทียบเรือกรมเจาทา (เรือดวน) (ป 2536)
2) ทาเทียบเรือวัดฉัตรแกวจงกลณี (ทาเรือขามฟาก) (ป 2537)
3) ทาเทียบเรือพิบูลสงคราม 1 (ทาวัดปากน้ํา – เรือดวน) (ป 2537)
4) ทาเทียบเรือพิบูลสงคราม 2 (ทาวัดนครอินทร – เรือดวน) (ป 2537)
5) ทาเทียบเรือพิบูลสงคราม 4 (ทาตลาดขวัญ – เรือดวน) (ป 2537)
ป 2538 จํานวน 18 แหง ประกอบดวย
1) ทาเทียบเรือโอเรียลเต็ล (ขาขึ้นกับขาลอง – เรือดวน, ขามฟาก)
2) ทาเทียบเรือพรานนก (ขาขึ้นกับขาลอง - เรือดวน)
3) ทาเทียบเรือราชวงศ (เรือดวน – ขามฟาก)
4) ทาเทียบเรือปลายถนนสาธุประดิษฐ (เรือหางยาว)
5) ทาเทียบเรือปลายซอยตนโพธิ์กัปตันบุช (สี่พระยา) ขาขึ้นกับขาลอง (เรือดวน)
6) ทาเทียบเรือปลายถนนลาดหญา
7) ทาเทียบเรือหนาอาคารราชพัสดุ ดานเหนือ จังหวัดปทุมธานี
8) ทาเทียบเรือหนาอาคารราชพัสดุ ดานใต จังหวัดปทุมธานี
9) ทาเทียบเรือพิทักษสันติ
10) ทาเทียบเรือพายัพ (เรือดวน – ขามฟาก)
11) ทาเทียบเรือเกียกกาย (เรือดวน - ขามฟาก)
12) ทาเทียบเรือราชินี (เรือดวน – เรือหางยาว)
13) ทาเทียบเรือเทเวศน (เรือดวน – เรือขามฟาก)
14) ทาเทียบเรือหนาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองปทุมธานี
15) ทาเทียบเรือหนาที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
16) ทาเทียบเรือวัดคางคาว
17) ทาเทียบเรือหัวถนนติวานนท
18) ทาเทียบเรือวัดบางกระเจานอก
ป 2539 จํานวน 12 แหง ประกอบดวย
1) ทาเทียบเรือวัดบางฝาย
2) ทาเทียบเรือวัดบางหัวเสือ
3) ทาเทียบเรือวัดบางกระสอบ
4) ทาเทียบเรือวัดกัลยาณ (ฝงธนบุรี) (ขามฟาก)
5) ทาเทียบเรือวัดบางโพโอมาวาส
6) ทาเทียบเรือบริเวณปลายถนนเขียวไขกา ฝง กทม. (เรือดวน)
7) ทาเทียบเรือหนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
8) ทาเทียบเรือบริเวณสถานีตํารวจภูธร อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
9) ทาเทียบเรือวัดเฉลิมพระเกียรติ

-210) ทาเทียบเรือบริเวณสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ
11) ทาเทียบเรือบริเวณสะพานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ฝง กทม. (สาทร-เรือดวน)
12) ทาเทียบเรือบริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลาฝงธนบุรี ดานเหนือ (เรือดวน)
ป 2540 จํานวน 4 แหง ประกอบดวย
1) ทาเทียบเรือบางโพ (เรือดวน)
2) ทาเทียบเรือปลายถนนอัษฎางค (ปากคลองตลาด – เรือขามฟาก)
3) ทาเทียบเรือปลายถนนดินแดง
4) ทาเทียบเรือทาชางวังหลวง
ป 2541 จํานวน 5 แหง ประกอบดวย
1) ทาเทียบเรือวัดไทรมาใต
2) ทาเทียบเรือวัดเศวตฉัตร (เรือดวน – เรือขามฟาก)
3) ทาเทียบเรือใตสะพานพุทธดานเหนือ-ใต ฝงพระนคร (เรือดวน)
4) ทาเทียบเรือวัดศาลารี
5) ทาเทียบเรือวัดแคนอก
ป 2545 - 2551 จํานวน 5 แหง ประกอบดวย
1) ทาเทียบเรือบริเวณปลายถนนสาทร จํานวน 3 ทา (ป 2545)
2) โปะเทียบเรือบริเวณทาเรือสาทร (ป 2550)
3) โปะเทียบเรือรับเสด็จบริเวณแมน้ําเจาพระยาที่วัดยานนาวา (ป 2551)
ป 2549 – 2553 จํานวน 10 แหง
1) ทาเรือศุลกากรกรุงเทพฯ แลวเมื่อวันที่ 27 ต.ค.49
2) ทาเรือวัดเทพากร (แลวเสร็จวันที่ 27 ตุลาคม 2549)
3) ทาเรือโดยสารสาธารณะ 3 แหง (ทาเรือสาทร-ทาเรือสมุทรปราการผานคลองลัดโพธิ์) คือ
ทาเรือพระประแดง ทาเรือสุขสวัสดิ์ และทาเรือสมุทรปราการ (แลวเสร็จวันที่ 29 ม.ค.50) (ป 2550)
4) ทาเรือสะพานพุทธยอดฟา ฝงธนบุรี (แลวเสร็จวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550) (ป2550)
5) โปะเทียบเรือที่ทาเรือสาทร 1 ตัว สําหรับจอดเรือเสนทางสาทร – ดาวคะนอง และเสนทาง
สาทร-เพชรเกษม 20 (ป2550)
6) ทาเรือบริเวณสะพานพระราม 5 (แลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551) (ป 2551)
7) ทาเรือหนาวัดราชาธิวาส (งบเหลือจายป 52) (แลวเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2552)
8) งานกอสรางทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะทาวัดบางโคลนอก งบเหลือจายป 51 (ดําเนินการ
แลวเสร็จวันที่ 30 มี.ค. 52)
9) ซอมทําทาเรือโดยสารสาธารณะวัดชลอ ริมคลองบางกอกนอย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (งบเหลือ
จายป 51 : ดําเนินการแลวเสร็จ)
10) ซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยา ประจํางบประมาณป 2552 จํานวน 6 ทา
(ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 5 มี.ค. 53)
ป 2554 จํานวน 1 แหง
1) ทาเรือที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร (งบเหลือจายป 52) (แลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2553)

-31.2 ทาเรือที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 แหง
1) คากอสรางโปะเทียบเรือบริเวณสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร (วงเงิน 1.20 ลบ.)
2. ทาเทียบเรือในคลอง จํานวน 20 ทา ดังนี้
ป 2538 – 2540 จํานวน 11 แหง
1) ทาเทียบเรือคลองชองนนทรี (ป2538)
2) ทาคลองลัดหลวง
3) ทาเรือคลองผดุงกรุงเกษม
4) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 2
5) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 4
6) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 5
7) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 7
8) ทาเรือวัดเกศประยงค
9) ทาเรือวัดชลอ
10) ทาเรือวัดศรีสุดาราม
11) ทาเรือวัดประดิษฐาราม
ป 2541 จํานวน 8 แหง ประกอบดวย
1) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 1
2) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 3
3) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 6
4) ทาเรือในคลองรังสิต จุดที่ 12
5) ทาเรือวัดพิกุลทอง
6) ทาเรือวัดนอยใน
7) ทาเรือวัดไกเตี้ย
8) ทาเรือวัดชัยพฤกษมาลา
- ป 2551 จํานวน 1 แหง
1) งานกอสรางโปะรับเสด็จที่วัดยานนาวา ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 ส.ค.51 (ป 2551)
3. งานปรับปรุงซอมแซมทาเทียบเรือในแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี – จังหวัด
สมุ ท รปราการ จํ า นวน 62 ท า เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู โ ดยสาร โดยดํ า เนิ น การซ อ มอย า งต อ เนื่ อ ง
ตามงบประมาณที่จํากัด โดยพิจารณาดําเนินการตามความจําเปนเรงดวนกอน ดังนี้
- ป 2549 จํานวน 1 ทา
1) ทาเรือโดยสารสาธารณะที่บริเวณทาเรือศุลกากรกรุงเทพฯ (ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 27
ต.ค. 49)
- ป 2550 จํานวน 3 ทา
1) ทาเรือโดยสารสาธารณะ 3 แหง (ทาเรือพระประแดง, ทาเรือสุขสวัสดิ์ 53 และทาเรือ
สมุทรปราการ) (ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 29 ม.ค. 50)
2) ท า เรื อโดยสารสาธารณะที่บ ริเวณสะพานพระราม 7 (งบเหลื อจายป 2549 ดําเนิน การ
แลวเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 50)
3) งานซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 29 ทา งบประมาณ 5,035,400 บาท

-4ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 22 ตุลาคม 2550
- ป 2551 จํานวน 4 ทา
1) ทาเรือโดยสารสาธารณะที่เชิงสะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กทม. ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 14
ม.ค. 51 (งบเหลือจายป 2549 ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 14 ม.ค. 51)
2) ทาเรือโดยสารสาธารณะที่ทาเรือสะพานพระราม 5 (ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 17 เม.ย. 51
3) งานซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 6 ทา คือ ทาเรือสี่พระยา (เรือดวน),
ทาโอเรี ยนเต็ล, ทาเรือปลายถนนสาธุป ระดิษฐ, ทาเรือวัดบางกระเจานอก, ทาชองนนทรีและทาวัดบาง
กระสอบ ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 51
4) งานกอสรางโปะรับเสด็จที่วัดยานนาวา (ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 51)
- ป 2552 จํานวน 4 ทา
1) งานซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยาประจํางบประมาณ ป 2552 (ดําเนินการ
แลวเสร็จเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 51)
2) งานซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 6 ทา คือ ทาเรือนนทบุรี, ทาเรือ
พระราม 7, ทาบางโพ, ทาราชวงศ, ทาโอเรียนเต็ล และทาสาทร (ป 2552) ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 5
มี.ค. 53
3) กอสรางปรับปรุงทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะ ในแมน้ําเจาพระยา (งบเหลือจายป 2552
ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 8 เม.ย. 53)
4) ทาเทียบเรือหนาวัดราชาธิวาส ริมแมน้ําเจาพระยาถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. (งบเหลือจายป
2552 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 53)
- ป 2553 จํานวน 17 ทา
1) งานซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 6 ทา คือ ทาเรือสาธุประดิษฐ,
ทาเรือคลองลัดหลวง, ทาเรือหัวถนนติวานนท, ทาเรือเทศบาลเมืองปทุมธานี, ทาเรือเทศบาล 2 และทาเรือ
เทศบาล 4 ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 53
2) งานซอมแซมและปรับปรุงโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 10 ทา คือ ทานนทบุรี, ทาปนเกลา,
ทาราชวงศ, ทาโอเรียนเต็ล, ทาพระราม 7, ทาชาง, ทาสะพานพุทธ, ทาสี่พระยา, ทาเทเวศร และทาสาทร
ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 54
3) กอสรางศาลาผูโดยสารทาเทียบเรือ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เหลือจายป 53
(อยูระหวางการดําเนินการของบริษัทฯ)
- ป 2554 จํานวน 7 ทา
1) ซอมแซมและปรับปรุงทาเรือโดยสารสาธารณะพรอมหลักผูกเรือ (โปะกรมเจาทา) งบเหลือจาย
ป 54 (ดําเนินการแลวเสร็จเดือน มิ.ย. 54)
2) งานปรับปรุงซอมแซมโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 6 ทา ไดแก ทาวัดเกตุประยงค,
ทาอัษฎางค, ทารถไฟ, ทาวัดแจงรอน, ทาถนนตก, ทาวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 55

-5- ป 2555 จํานวน 11 ทา
1) ปรับปรุงซอมแซมโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 11 ทา ไดแก ทาเรือนนทบุรี, วัดบางโพ,
บางโพ, พายัพ, พรานนก, ราชินี, สาทร (ขามฟาก), สาทร (เรือทองเที่ยว, ทาเรือสี่พระยา, ทาเรือดินแดง,
ทาเรือพระราม 7 (ดําเนินการแลวเสร็จ)
- ป 2556 จํานวน 7 ทา
1) งานปรับปรุงซอมแซมโปะในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 6 ทา วงเงิน 5.00 ลบ. ไดแก ทาเรือ
เกียกกาย ทาเรือราชินี ทาเรือสี่พระยา ทาเรือพายัพ ทาเรือบางโพ และทาเรือทาชาง (อยูร ะหวางดําเนินการ)
2) งานกอสรางศาลาพักผูโดยสารและปรับปรุงโปะเทียบเรือทาเรือสะพานพระราม 7 (อยูระหวาง
ดําเนินการ)
- ป 2557 จํานวน 8 ทา
1) ซอมแซมและปรับปรุงโปะ ในแมน้ําเจาพระยา 8 แหง ประกอบดวย ทาเรือสมุทรปราการ,
ทาเรือหนาตลาดสดวิบูลยศรี, ทาเรือสุขสวัสดิ์ 53, ทาเรือถนนตก, ทาเรือสะพานพระราม 8 (ฝงพระนคร),
ทาเรือพิบูลยสงคราม, ทาเรือวัดไทรมาใต และทาเรือหัวถนนติวานนท (5,000,000 บาท)
4. งานกอสราง / ปรับปรุงซอมแซมทาเทียบเรือสาธารณะ จํานวน 8 ทา เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร
โดยดํ า เนิ น การซ อ มอย า งต อ เนื่ อ งตามงบประมาณที่ จํ า กั ด โดยพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามความจํ า เป น
เรงดวนกอน ดังนี้
- ป 2556 จํานวน 5 ทา
1) งานปรับปรุงซอมแซมทาเรือสาธารณะในภูมิภาคประจําป จํานวน 5 แหง ไดแก ไดแก ทาเรือ
เกาะสุกร จ.ตรัง ทาเรือหาดเจาไหม จ.ตรัง- ทาเรืออาวปอ จ.ภูเก็ต ทาเรือตะรุเตา จ.สตูล ทาเทียบเรือศูนย
พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 4 (สงขลา) (อยูระหวางดําเนินการ)
- ป 2557 จํานวน 3 ทา
1) ปรับปรุงซอมแซมทาเรือสาธารณะในภูมิภาคประจําป 2 แหง ประกอบดวย ทาเรือเกาะพะงัน
และเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี (10,000,000 บาท)
2) ค าก อสร า งโป ะเที ย บเรือบริเวณวัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (2 ลบ.)
วัดนิมมานรดี ไดขอความอนุเคราะหใหกรมเจาทาดําเนินการ
5. งานก อ สร า งและพั ฒ นาท า เรื อ ตามโครงการศึ ก ษาสํ า รวจเพื่ อ ขยายเส น ทางการให บ ริ ก าร
เรือโดยสารในคลองเพิ่มเติม เมื่อป 2544 (งบกลางป 2547) แลวเสร็จป 2548 ประกอบดวย
1) การพั ฒ นาท า เรื อ สาทรให เ ป น ศู น ย ก ลางการขนส ง ทางน้ํ า (โดยมี ก ารปรั บ แบบเพื่ อ ให มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น)
2) การขยายเสนทางเดินเรือเพิ่มเติม 4 เสนทาง ลงนามในสัญญาจางกับบริษัท สหการธุรกิจ จํากัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547
2.1) เสนทางทาเรือสาทร – ทาเรือดาวคะนอง ระยะทาง 4.90 กม.
2.2) เสนทางทาเรือสะพานพุทธ - ทาเรือเพชรเกษม 20 ระยะทาง 4.90 กม.
2.3) เสนทางทาเรือสาทร – ทาเรือคลองเตย ระยะทาง 16 กม.
2.4) เสนทางทาเรือสะพานผานฟาลีลาศ –ทาเรือวัดศรีบุญเรือง ระยะทาง 17.20 กม.

-63) ทาเรือที่จะดําเนินการในอนาคต จํานวน 3 เสนทาง
3.1) เสนทางทาเรือสะพานผานฟาลีลาศ – ทาเรือวัดศรีบุญเรือง (เพิ่มเติม)
3.2) เสนทางตลาดยิ่งเจริญ – รามคําแหง 29
3.3) ทาเรือบริเวณสะพานพระนั่งเกลา

