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ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่  ๒๒๗/๒๕๕๙ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ 
 

 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางน้ํา  ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  และสอดคล้อง
กับหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๐  ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕   
และมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของแพไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๒๖๑/๒๕๓๔  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๒๘๓/๒๕๓๖  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ประกาศกรมการขนส่งทางน้ํา
และพาณิชยนาวี  ที่  ๑๗๕/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วย 
การออกใบอนุญาตแพโดยสาร  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และระเบียบ 
กรมเจ้าท่าว่าด้วยการออกใบอนุญาตใช้แพโดยสาร  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

ข้อ ๒ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๒๒๗/๒๕๕๙  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ” 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ คําสั่ง  ระเบียบ  หรือประกาศใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
  “แพ”  หมายความว่า  สิ่งใด ๆ  ที่นํามาประกอบหรือสร้างให้เป็นรูปร่าง  เพื่อใช้ลอย 

อยู่ในแม่น้ํา  ลําคลอง  บึง  อ่างเก็บน้ํา  ทะเลสาบ  โดยมีลักษณะเป็นแพอยู่กับที่หรือแพเคลื่อนที่ก็ได้   
ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ  เช่น  อยู่อาศัย  การพาณิชย์  และสิ่งดังกล่าวไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้  
และไม่มีโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งนั้นยึดติดตรึงกับพื้นดิน  ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินใต้น้ําหรือพื้นดิน 
ที่ติดต่อกับทางน้ําเพื่อให้อยู่กับที่เป็นการถาวรในลักษณะที่เป็นสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 

  “หนังสือรับรอง”  หมายถึง  หนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ  ซึ่งออกโดย
ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

ข้อ ๖ แพต้องมีลักษณะอย่างน้อย  ดังนี้ 
  ๖.๑ กรณีแพอยู่กับที่  ซึ่งผูกยึดโยงไม่เป็นการถาวรกับเสาหรือหลักผูกแพ  หรือสิ่งอื่นใด

ในน้ําหรือบนฝั่ง  ให้มีความกว้างไม่เกิน  ๑๒  เมตร  ความยาวไม่เกิน  ๒๕  เมตร  และกรณีแพที่ใช้สําหรับ
การลากจูง  ให้มีความกว้างไม่เกิน  ๑๒  เมตร  ความยาวไม่เกิน  ๒๐  เมตร 
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  ๖.๒ มีความกว้างไม่เกินหนึ่งในห้าของความกว้างของแม่น้ําหรือลําคลอง  ณ  จุดจอดแพ 
  ๖.๓ กรณีแพที่ใช้ในบึง  อ่างเก็บน้ํา  และทะเลสาบ  ที่ไม่มีข้อจํากัดของพื้นที่หรือ 

ทําให้กีดขวางการเดินเรือ  ให้มีความกว้างไม่เกิน  ๑๖  เมตร  ความยาวไม่เกิน  ๓๕  เมตร 
  ๖.๔ มีราวกันตกรอบแพอย่างม่ันคงแข็งแรง  มีความสูงไม่ต่ํากว่า  ๑  เมตร 
  ๖.๕ มีพุกสําหรับผูกยึดอย่างม่ันคงแข็งแรงอย่างน้อย  ๔  แห่ง  โดยติดตั้งข้างละ  ๒  แห่ง 
  ๖.๖ มีสิ่งก่อสร้างบนแพเพียงชั้นเดียวและมีความสูงจากพื้นจนถึงส่วนบนสุดของหลังคา

ไม่เกิน  ๘  เมตร 
  ๖.๗ มีทุ่นลอยทําด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  มีความหนา 

ไม่น้อยกว่า  ๓  มิลลิเมตร  ประกอบด้วยฝาก้ันหรือผนังก้ันที่ผนึกน้ําเป็นห้องลอย  อย่างน้อย  ๓  ห้อง   
มีช่องทางเข้าไปในทุ่นลอยที่มีฝาปิดผนึกน้ํา  หรือมีวิธีการอื่นใดที่สามารถตรวจสอบสภาพภายในทุ่นลอย
หรือตรวจสอบการรั่วซึมของทุ่นลอยได้ 

   กรณีใช้ทุ่นลอยเป็นวัสดุ เป็นอย่างอื่น  ต้องเป็นวัสดุที่ ได้ รับการรับรอง 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  หรือมาตรฐาน  ISO  (International  Standard  Organization)  เพื่อให้แน่ใจว่า
มีความเหมาะสมสําหรับใช้งานในแม่น้ํา  ลําคลอง  บึง  อ่างเก็บน้ํา  และทะเลสาบ 

   กรณีใช้ไม้ไผ่หรือถังโลหะหรือถังพลาสติกมาประกอบกันเป็นทุ่นลอย  ให้ใช้ได้
เฉพาะแพท่ีมีขนาดความกว้างไม่เกิน  ๘  เมตร  ความยาวไม่เกิน  ๑๐  เมตร   

ข้อ ๗ การกําหนดการทรงตัวและความสามารถในการบรรทุกของแพ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐาน  ดังนี้ 

  ๗.๑ ในการคํานวณ  ใหใ้ช้น้ําหนักคนโดยสารเท่ากับ  ๗๕  กิโลกรัม  ต่อคนโดยสาร  ๑  คน  
และน้ําหนักสัมภาระเท่ากับ  ๑๕  กิโลกรัม  ต่อคนโดยสาร  ๑  คน 

  ๗.๒ พื้นที่โดยสาร  ให้เท่ากับ  ๑  ตารางเมตร  ต่อคนโดยสาร  ๑  คน 
  ๗.๓ ค่าระยะความสูงเมตาเซนตริก  (METACENTRIC  HEIGHT,  GM)  เม่ือบรรทุกเต็มที่  

ต้องไม่น้อยกว่า  ๐.๕๐  เมตร 
  ๗.๔ ระยะกราบพ้นน้ําเม่ือบรรทุกเต็มที่  วัดจากขอบบนของทุ่นลอยถึงผิวน้ําต้อง 

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เซนติเมตร  กรณีทุ่นลอยเป็นทรงกระบอกต้องมีระยะกินน้ําลึกไม่เกินกว่าคร่ึงทุ่น 
  ๗.๕ การกําหนดจํานวนคนสูงสุดที่สามารถบรรทุกได้  ให้ใช้ค่าที่น้อยที่สุดของจํานวนคน

ที่คํานวณได้จากพื้นที่โดยสาร  การทรงตัว  และระยะกราบพ้นน้ําของแพ 
ข้อ ๘ อุปกรณ์ประจําแพเพื่อความปลอดภัย  ต้องมีอย่างน้อยดังนี้ 
  ๘.๑ พวงชูชีพพร้อมเชือกยาวไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตรอย่างน้อย  ๒  พวง  โดยติดตั้ง

ข้างละ  ๑  พวง  กรณีแพที่มีขนาดความยาวเกินกว่า  ๑๘  เมตร  ติดตั้งพวงชูชีพพร้อมเชือกยาวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  อย่างน้อย  ๔  พวง  โดยติดตั้งข้างละ  ๒  พวง 
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  ๘.๒ เคร่ืองลอยน้ําหรือเสื้อชูชีพเท่าจํานวนคนที่ได้ รับอนุญาต  โดยติดตั้งไว้ 
ในตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและให้มีป้ายแสดงจุดที่ติดตั้งให้เห็นเด่นชัด 

  ๘.๓ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือ  CO๒  แบบเคลื่อนย้ายได้  ขนาดถังละไม่น้อยกว่า  
๑๕  ปอนด์  จํานวนอย่างน้อย  ๑  ถัง  กรณีแพที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตร  ให้ติดตั้งถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งหรือ  CO๒  แบบเคลื่อนย้ายได้  ขนาดถังละไม่น้อยกว่า  ๑๕  ปอนด์  จํานวนอย่างน้อย  ๒  ถัง  
ติดตั้งไว้ในตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและให้มีป้ายแสดงจุดที่ติดตั้งให้เห็นเด่นชัด 

  ๘.๔ ป้ายแสดงจํานวนคนที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง  
โดยติดตั้งไว้บริเวณข้ึนลงของคนโดยสารให้เห็นเด่นชัดทั้ง  ๒  ข้าง 

  ๘.๕ ไฟสีขาวอย่างน้อย  ๑  ดวง  มองเห็นได้รอบทิศในที่เด่นชัด  กรณีแพที่ใช้สําหรับ
การลากจูงให้ติดตั้งโคมไฟสีเหลือง  มองเห็นได้รอบทิศ  อย่างน้อย  ๑  ดวง 

  ๘.๖ อุปกรณ์แสงสว่างจากแบตเตอร่ีหรือจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
ข้อ ๙ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยและป้องกันมลพิษ

ด้านสิ่งแวดล้อมจากแพ  ต้องมีอย่างน้อยดังนี้ 
  ๙.๑ ถังเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอ  โดยในการกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลหรือตามข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  ๙.๒ ห้องสุขา  ซึ่งประกอบด้วยโถส้วม  และโถปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  และมีถัง

สําหรับจัดเก็บของเสียหรือถังบําบัดที่เหมาะสมกับจํานวนคนที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุก  หรือมีมาตรการ 
ให้คนบนแพสามารถเข้าถึงหรือใช้ห้องสุขาบนฝั่งได้โดยสะดวก 

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีการประกอบอาหารและให้บริการอาหารบนแพ  ต้องมีอุปกรณ์ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งหรือ  CO๒  แบบเคลื่อนย้ายได้  ขนาดถังละไม่น้อยกว่า  ๑๕  ปอนด์  จํานวนอย่างน้อย  ๑  ถัง  
ติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร  และถังเก็บเศษอาหาร  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๔๐  ลิตร  โดยจัดให้มี
จํานวน  ๒  ถัง  ต่อจํานวน  ๓๐  คน 

ข้อ ๑๑ การใช้แพ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ มีผู้ควบคุมแพโดยสารที่ถือประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล 
  ๑๑.๒ จอดแพและลากจูงแพโดยสารตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรอง 
  ๑๑.๓ การลากจูงแพ  ให้ลากจูงแถวเดียวตามแนวยาวของแพได้ไม่เกิน  ๓  หลัง  

หรือตามความเหมาะสมของสภาพลําน้ํานั้น 
  ๑๑.๔ กรณีติดตั้ งและใช้ เคร่ืองเสียง  เม่ือลากผ่านเขตชุมชนหรือที่พักอาศัย 

ต้องควบคุมและปรับระดับความดังของเสียงบนแพ  ให้อยู่ในมาตรฐานโดยไม่สร้างเสียงรบกวน  โดยในช่วงเวลา  
๑๙.๐๐ - ๒๔.๐๐  น.  ให้ใช้ระดับเสียงในแพไม่เกิน  ๘๕  เดซิเบล  และในช่วงเวลา  ๒๔.๐๐  น. - ๐๘.๐๐  น.  
ให้งดใช้เคร่ืองเสียงในทุกกรณี  และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับระดับเสียงของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ในการยื่นคําร้องขอรับใบสําคัญรับรองการอนุมัติแบบแพ  ให้เจ้าของแพหรือผู้รับมอบอํานาจ
ย่ืนคําร้องขอ  โดยใช้แบบพิมพ์  ก.๕  ที่สํานักมาตรฐานเรือ  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  โดยใช้หลักฐาน
และเอกสารประกอบการย่ืนคําร้องขอ  ประกอบด้วย 

  ๑๒.๑ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
  ๑๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สําเนาบัตรประชาชน 

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  กรณีเป็นนิติบุคคล 
  ๑๒.๓ แบบแปลนแพ  จํานวน  ๓  ชุด  ซึ่งมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  เป็นผู้รับรอง  กรณีแพมีความสูงจากพื้นจนถึงส่วนบนสุดของหลังคา
เกินกว่า  ๕  เมตร  ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  เป็นผู้รับรอง 

  ๑๒.๔ รายการคํานวณโครงสร้างแพ 
ข้อ ๑๓ ในการย่ืนคําร้องขอรับหนังสือรับรอง  ให้เจ้าของแพหรือผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําร้องขอ  

โดยใช้แบบพิมพ์  ก.๕  ที่สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
โดยใช้หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอ  ประกอบด้วย 

  ๑๓.๑ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
  ๑๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สําเนาบัตรประชาชน 

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  กรณีเป็นนิติบุคคล 
  ๑๓.๓ หนังสือมอบอํานาจ  กรณีที่มีการมอบอํานาจ 
  ๑๓.๔ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ควบคุมแพ 
  ๑๓.๕ เอกสารหลักฐานรับรองหรือยินยอมให้จอดแพ  ซึ่งออกโดยส่วนราชการระดับจังหวัด  

ส่วนราชการระดับกรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่มีอํานาจในการบริหารพื้นที่  เช่น  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  หรือเอกชนผู้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่จอดแพ 

  ๑๓.๖ ภาพถ่ายแพ  จํานวน  ๒  ภาพ 
  ๑๓.๗ สําเนาใบสําคัญรับรองการอนุมัติแบบแพจากสํานักมาตรฐานเรือ  พร้อมแบบ

แปลนแพ  หรือใบอนุญาตให้ต่อสร้างแพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  ๑๓.๘ สําเนาใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองด้านสุขอนามัย  สิ่งแวดล้อมตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  (หากมี) 
  ห้ามมิให้นําความในวรรคหน่ึงข้างต้นในข้อ  ๑๓.๗  และข้อ  ๑๓.๘  มาบังคับใช้ในกรณีที่เป็น

แพคนอยู่อาศัย  เรือนแพ  ซึ่งใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น 
ข้อ ๑๔ เม่ือรับคําร้องขอแล้ว  ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจสภาพแพ  และรายงานผลการตรวจ

ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมความเห็นเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ทางนํ้า  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  และเม่ือผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและ



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

สิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขแนบท้ายหนังสือรับรองได้ตามความเหมาะสม 
และตามความจําเป็น  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน  และป้องกัน
อุบัติเหตุทางน้ํา  ทั้งนี้  ต้องกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการแพจัดให้มีการทําประกันภัยตามจํานวนคน 
ที่อนุญาตใช้แพพร้อมบันทึกหรือจัดเก็บเอกสารหลักฐานการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไว้ด้วย 

ข้อ ๑๖ การออกหนังสือรับรองสําหรับแพที่มีอยู่เดิม  ซึ่งมีลักษณะไม่เป็นไปที่กําหนดไว้ 
ในประกาศน้ี  หากประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองตามประกาศนี้ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมเจ้าท่า  
หรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย  เป็นการเฉพาะรายไป  โดยกําหนดให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองปรับปรุงแพ 
ที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๗ หนังสือรับรองให้มีอายุไม่เกิน  ๑๒  เดือน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
ข้อ ๑๘ หากปรากฏว่าแพใดไม่ได้มาตรฐานตามประกาศนี้  หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในหนังสือรับรอง  ให้ถือว่าแพน้ันมีสภาพไม่ปลอดภัยในการใช้  เจ้าท่ามีอํานาจสั่งให้แก้ไข  หากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  และเจ้าท่ามีอํานาจสั่งห้ามใช้และดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป  ทั้งนี้  การใช้สิทธิอุทธรณ์หรือคัดค้านคําสั่งเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
การเดินเรือ  หรือกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์นั้น 

ข้อ ๑๙ การพิจารณาว่าแพใดมีสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้  ต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญในการวินิจฉัยอย่างน้อยประกอบด้วยลักษณะหรือสภาพของแพที่ใช้  ไม่ม่ันคง  แข็งแรง  
หรือไม่เหมาะสมในการใช้แพตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง  ทั้งนี้  ในการพิจารณาวินิจฉัยแพใดว่ามีสภาพ 
ไม่ปลอดภัยนั้น  ให้อธิบดีกรมเจ้าท่า  หรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย  แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรม  ด้านสุขอนามัย  หรือสิ่งแวดล้อม  และด้านกฎหมาย  ร่วมพิจารณาวินิจฉัย   
ในการทําความเห็นพร้อมรายงานต่อผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคในการมีคําสั่งห้ามใช้  หรือให้แก้ไข  ปรับปรุงแพให้ถูกต้องตามประกาศ  ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



-๑- 

เลขที่                  

 

ประเทศไทย 
กรมเจ้าท่า 

รายงานผลการตรวจแพ 
 

ช่ือแพ              เลขที่     วัสดุแพ     
ความยาว                  เมตร   ความกว้าง                      เมตร ความสูง                  เมตร 
วัตถุประสงค์การใช้            
จุดจอดแพ            
เจ้าของแพ             
ที่อยู่              
ผู้ควบคุมแพ            
ประกาศนียบัตรช้ัน      หมายเลข     
ที่อยู่              
เจ้าพนักงานผู้ลงนามท้ายน้ี ขอรายงานว่า  

๑. ในวันที่    เดือน   พ.ศ.     ทุ่นลอย เครือ่งมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของแพ
ดังกล่าวน้ี ได้รับการตรวจตามข้อกําหนดของประกาศกรมเจ้าท่าที่เก่ียวข้องแล้ว ปรากฎว่า 
 มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มกีารทรงตัวที่เหมาะสม ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ ได้จนถึง วันที่    เดือน   พ.ศ.    
 ไม่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง/การทรงตัวไม่เหมาะสม/ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีรายการแก้ไข ดังน้ี        
           
            

๒. แพดังกล่าว ได้จัดให้มีอุปกรณ์และมาตรการ ดังน้ี 
พวงชูชีพ จํานวน   พวง  เสื้อชูชีพ จํานวน   ตัว     เครื่องลอยนํ้า จํานวน     ชุด 
ถังดับเพลิง ชนิด      จํานวน   ถัง 
ถังดับเพลิง ชนิด      จํานวน   ถัง 
           
            

๓. จํานวนคนที่สามารถบรรทุกได้ ไม่เกิน    คน  
๔. กําหนดให้ใช้ได้ในเส้นทาง/พ้ืนที่         

            
         
     (     ) 

           เจ้าพนักงานตรวจเรือ 

 



-๒- 

เลขที่               
          

ประเทศไทย 
กรมเจ้าท่า 

หนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ 
หนังสือรับรองน้ี ออกตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ............... 

 

ช่ือแพ              เลขที่     วัสดุแพ     
ความยาว               เมตร   ความกว้าง                      เมตร ความสูง                  เมตร 
วัตถุประสงค์การใช้            
จุดจอดแพ            
เจ้าของแพ             
ที่อยู่              
ผู้ควบคุมแพ            
ประกาศนียบัตรช้ัน      หมายเลข     
ที่อยู่              
ผู้ลงนามท้ายน้ี ขอรับรองว่า  

๑. แพ ทุ่นลอย เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของแพดังกล่าวน้ี ได้รับการตรวจตามข้อกําหนดของ
ประกาศกรมเจ้าท่าที่เก่ียวข้องแล้ว ปรากฎว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรง มกีารทรงตัวที่เหมาะสม ตลอดจน
มีความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์  

๒. จํานวนคนที่สามารถบรรทุกได้ ไม่เกิน   คน  
๓. กําหนดให้ใช้ได้ในเส้นทาง/พ้ืนที่         

            
๔. เง่ือนไขในการใช้แพ          

           
            
            

ออกให้ ณ ที่ทาํการ      เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.   
หนังสือรับรองน้ี ให้ใช้ได้จนถงึวันที่          เดือน    พ.ศ.    
หนังสือรับรองน้ี ให้สิ้นผลเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแพ ทุ่นลอย เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจําแพ 
ให้ผิดไปจากสภาพที่ได้รับการตรวจ หรือมอุีบัติเหตุอันทําให้สภาพของแพเปลี่ยนแปลงไป  
 
           
     (     ) 

        ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  

                                              /ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

 


