ข่าวกรมเจ้าท่า
-2-

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
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เขินริ มตลิ่ งออกไปเพื่อรักษาสภาพความกว้างของแม่น้ าและป้ องกันกระแสน้ ากัดเซาะตลิ่ งฝั่ งตรงข้าม อีกทั้ง
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ประชาชนที่สัญจรทางน้า และการเดินเรือ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้าที่อาจเกิดขึน
เป็ นการปรับสภาพแวดล้อมสองฝั่งแม่น้ าปิ งให้สะอาด สวยงาม อนุ รักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน ริ มน้ า
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1.
ท่าเรือเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.1 ตังแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือ
ท้าให้ไม่สามารถใช้โป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึนได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาล่องแทน
1.2 ตังแต่ วัน ที่ 17 ตุล าคม 2562 ถึงวัน ที่ 28 มกราคม 2563 ก่อสร้างปรับ ปรุงอาคารพั กผู้ โดยสารด้านทิ ศใต้
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2. ท่าเรือราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ตั งแต่ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2562 ถึ ง วั น ที่ 6 ธั น วาคม 2562 ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารพั ก ผู้ โ ดยสารทั งหมด
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งกล่รักาษ์ว โดยให้ใช้โป๊ะเทียบเรือสะพานพุทธ และกรมเจ้าท่าแทน
3. ท่าเรือสี่พระยา แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร
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3.2 ตังแต่วัน ที่ 13 กัน ยายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพั กผู้ โดยสารทังหมด
ท้าให้ ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทีย บเรือด่ว นเจ้าพระยาขาขึน และขาล่ องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ ใช้โป๊ะเทียบเรือกรมเจ้าท่า
และวัดม่วงแคแทน
4. ท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารท้าให้ไม่สามารถ
ใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือตลาดยอดพิมานแทน
ทังนี การปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้าเจ้าพระยา เป็นการยกระดับการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะ
ตามแผนด้าเนินการความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางน้า และทางเดินเรือ ท้าให้มีความสะดวกปลอดภัย เป็นไปตาม
นโยบาย คนปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัย ทีก่ รมเจ้าท่ามีความห่วงใยในการให้บริการประชาชน ส้าหรับการปิดบริการ
ท่าเรือโดยสารชั่วคราวอาจเกิดความไม่สะดวก จึงขออภัยมาไว้ ณ โอกาสนี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวรรมแม่น้า กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02-2352131 ต่อ 226
หรือ โทร. สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
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