
ระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าดว้ยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตใหเ้รือกลเดนิประจ าทาง 

พ.ศ.  2566 
 

 

เพ่ือให้การพิจารณาเกี่ยวกับเรือกลเดินประจ าทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ   
ในน่านน  าไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  2477  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  อธิบดีกรมเจ้าท่า  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาต  
ให้เรือกลเดินประจ าทาง  พ.ศ.  2566” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกล  

เดินประจ าทาง  พ.ศ.  2533  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2533 
ข้อ ๔ ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือประกาศใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี   ให้ใช้ระเบียบนี แทน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี  
“เรือกล”  หมายความว่า  เรือเดินด้วยเครื่องจักรกล  และใช้ก าลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม   
“เดินประจ าทาง”  หมายความว่า  การเดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า  หรือจูงเรือ  

เป็นการประจ าระหว่างต าบลใด ๆ  ในน่านน  าไทย   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง   

ซึ่งเจ้าท่าแต่งตั งขึ นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ตามมาตรา  5  (5)   
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย  แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  2477  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“เจ้าท่า”  หมายความว่า  อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย 
ข้อ ๖ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่าอาจก าหนดให้การยื่น

เอกสารหลักฐานตามหมวด  2  และหมวด  3  ด าเนินการผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   
ข้อ ๗ มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือ  และผู้ว่าราชการจังหวัด  

เป็น  “เจ้าท่า”  ตามมาตรา  5  มาตรา  6  มาตรา  7  และมาตรา  13  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน  าไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  2477  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยให้ผู้อ านวยการ
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ส านักมาตรฐานทะเบียนเรือมีอ านาจหน้าที่ในพื นที่กรุงเทพมหานครและในพื นที่ที่มีการเดินเรือระหว่างจังหวัด  
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในพื นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

หมวด  2 
การขอรับใบอนญุาตให้เรือกลเดินประจ าทาง 

 
 

ข้อ ๘ เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการที่ประสงค์ขออนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  ต้องยื่นค าขอ  
ตามแบบ  ก.5  ที่แนบท้ายระเบียบนี   ต่อส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ในพื นที่ที่ประสงค์จะใช้เรือเดินประจ าทาง  กรณีที่มีความประสงค์จะเดินเรือประจ าทางระหว่างจังหวัด 
ตั งแต่สองจังหวัดขึ นไป  ให้ยื่นค าขอต่อส านักมาตรฐานทะเบียนเรือ  พร้อมทั งเอกสารหลักฐาน  
ดังต่อไปนี  

(1) หลักฐานเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เรือ 
(2) แผนการเดินเรือประจ าทาง  อย่างน้อย  ประกอบด้วย 
 (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่จะใช้เดินประจ าทาง  ได้แก่  จ านวนเรือ  ขนาดเรือ  ชนิดและ

ก าลังเครื่องจักรของเรือ  จ านวนคนโดยสารหรือน  าหนักบรรทุกหรือก าลังลากจูงเรือ  การสับเปลี่ยนเรือ
ใช้แทนกันชั่วคราว 

 (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือประจ าทาง  ได้แก่  เส้นทางเดินเรือประจ าทาง  ท่าเรือ  
ที่ให้บริการ  แผนที่แสดงเส้นทางการเดินเรือและจุดจอดเรือ  จ านวนเที่ยวเรือ  ตารางการเดินเรือ   
เวลาออกเรือ  เวลาถึงท่าเรือปลายทาง  อัตราก าลังบุคลากร  อัตราค่าโดยสาร  หรือค่าระวาง   
หรือค่าบริการจูงเรือ   

 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการเดินเรือประจ าทาง  ได้แก่   ราคาเรือ  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินเรือ  เช่น  ค่าเชื อเพลิง  ค่าน  ามันเครื่อง  ค่าน  ามันเกียร์  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเรือ  ค่าใช้จ่าย  
ในการประกันภัย  ค่าเช่าท่าเรือ  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงท่าเรือ  ค่าใช้จ่ายการขุดลอกและบ ารุงรักษา
ร่องน  าเพ่ือการเดินเรือ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
ค่าจ้างบุคลากร  โดยแสดงข้อมูลในระยะเวลาสามปีย้อนหลัง  (ถ้ามี)  และประมาณการล่วงหน้า  
เป็นระยะเวลาห้าปี   

 (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเดินเรอืประจ าทาง  ได้แก่  ปริมาณผู้โดยสาร  หรือ
ปริมาณสินค้า  หรือปริมาณการให้บริการจูงเรือ  รายรับจากค่าโดยสาร  หรือค่าระวาง  หรือค่าบริการจูงเรือ  
มูลค่าในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบการขนส่งอื่น  (ถ้ามี)  โดยแสดงข้อมูล 
ในระยะเวลาสามปีย้อนหลัง  (ถ้ามี)  และประมาณการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาห้าปี   

 (จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  ได้แก่  ผลการวิเคราะห์ต้นทุน 
และผลตอบแทน  (Cost  Benefit  Analysis:  CBA)  ผลการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนและ
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ระยะเวลาคืนทุน  ผลการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร  หรือเรื่องอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามแบบที่แนบท้าย
ระเบียบนี  

 (ฉ) หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 
(3) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาและมายื่นค าร้องด้วยตนเอง   

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเพ่ือจัดท า
ส าเนาไว้เป็นหลักฐาน  

(4) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาและมิได้มายื่นค าร้องด้วยตนเอง   
ให้ผู้รับมอบอ านาจท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบ  บ.92  ที่แนบท้ายระเบียบนี หรือด้วยหนังสือ 
มอบอ านาจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และ  
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเพ่ือจัดท าส าเนาไว้เป็นหลักฐาน   

(5) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
มายื่นค าร้องด้วยตนเอง  ให้ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราของ 
นิติบุคคลนั น  (ถ้ามี)  ในค าร้อง  ก.๕  ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี   พร้อมด้วยหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
ไม่เกินหกเดือน  และให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับค าร้องเพ่ือจัดท าส าเนาไว้เป็นหลักฐาน   

(6) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล   
มิได้มายื่นค าร้องด้วยตนเอง  ให้ท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบ  บ.๙๒  ที่แนบท้ายระเบียบนี   หรือ 
ด้วยหนังสือมอบอ านาจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย  พร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียน  ซึ่งรับรอง 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  และให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ  
ผู้รับมอบอ านาจต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเพ่ือจัดท าส าเนาไว้เป็นหลักฐาน   

(7) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรของรัฐ   
ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค ารอ้ง  ก.๕  ตามแบบที่แนบท้ายระเบยีบนี    
หรือใช้หนังสือราชการของส่วนราชการนั นมอบอ านาจให้ผู้ใดมาด าเนินการแทนก็ได้  พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเพ่ือจัดท าส าเนาไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี  
(1) กรณีส านักมาตรฐานทะเบียนเรือเป็นหน่วยรับค าขอ  ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

ทะเบียนเรือเสนอเรื่องต่อคณะท างานเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือกลเดินประจ าทางที่แต่งตั งโดยอธิบดี  
กรมเจ้าท่า  ซึ่งประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  ผู้แทนส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน  า  
ผู้แทนส านักมาตรฐานทะเบียนเรือ  ผู้แทนส านักมาตรฐานเรือ  ผู้แทนกองวิศวกรรม  ผู้แทนกองมาตรฐาน
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คนประจ าเรือ  ผู้แทนส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน  า  ผู้แทนกองส่งเสริมการพานิชยนาวี   
ผู้แทนส านักแผนงาน  โดยให้พิจารณาและวิเคราะห์ในเรื่องดังต่อไปนี   เป็นอย่างน้อย  ให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันท าการ   

 (ก) ความถูกต้องของข้อมูลเรือที่จะใช้เดินประจ าทาง 
 (ข) ความเหมาะสมของเรือ  ข้อมูลต้นทุนในการเดินเรือประจ าทาง  ได้แก่  ราคาเรือ  

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเรือ  ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ  เช่น  ค่าเชื อเพลิง  ค่าน  ามันเครื่อง  ค่าน  ามันเกียร์  
จ านวนเรือที่ให้บริการ  การสับเปลี่ยนเรือใช้แทนกันชั่วคราว   

 (ค) ความเหมาะสมของเส้นทางการเดินเรือ  ท่าเรือ  มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย  
ในการขนส่งคนโดยสารและสินค้าทางน  าและการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมทางน  า 

 (ง) ความเหมาะสมของค่าเช่าท่าเรือ  และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงท่าเรือ 
 (จ) ความเหมาะสมของคา่ใช้จ่ายในการขดุลอกและบ ารุงรักษาเส้นทางการเดินเรือ  (ถ้ามี) 
 (ฉ) ความเหมาะสมของคนประจ าเรือ  และค่าจ้างบุคลากร 
 (ช) ความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสาร  ค่าระวาง  ค่าบริการจูงเรือ 
ให้คณะท างานเสนอผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือ  และให้

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง  
ภายในเจ็ดวันท าการ 

(2) กรณีส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นหน่วยรับค าขอ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาเสนอเรื่องต่อคณะท างานเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือกลเดินประจ าทางที่แต่งตั งโดย
ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาซึ่งประกอบด้วย  เจ้าพนักงานตรวจท่า  เจ้าพนักงานตรวจเรือ  
นักวิชาการขนส่ง  นิติกร  และเจ้าพนักงานขนส่ง  โดยให้พิจารณาและวเิคราะหใ์นเรือ่งที่ก าหนดในข้อ  9  
(1)  (ก)  ถึง  (ช)  เป็นอย่างน้อย  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันท าการ 

กรณีที่ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาไม่มีเจ้าหน้าที่ตาม  (๒)  ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง   
ให้เสนอผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  เพ่ือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
ร่วมเป็นคณะท างานก็ได้ 

ให้คณะท างานเสนอผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  และ   
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง
ประจ าจังหวัด  ภายในเจ็ดวันท าการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทางหรือคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดนิประจ าทางประจ าจังหวดัพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบหา้วนัท าการ  
โดยแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  เพื่อรายงานให้อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ  ภายในเจ็ดวันท าการ 
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ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  55  (พ.ศ.  2534)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย  พระพุทธศักราช  2456  ก่อนด าเนินการ  
ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  ส าหรับเส้นทาง
เดินเรือในพื นที่กรุงเทพมหานคร  และเส้นทางเดินเรือระหว่างจังหวัด  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางในเส้นทางเดินเรือภายในจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 12 กรณีผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาต 
ให้เรือเดินประจ าทาง  ให้ออกค าสั่งพร้อมแจ้งเหตุผลต่อผู้ยื่นค าขอ 

หากผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อผู้ออกค าสั่งภายในสิบห้าวัน  
นับแต่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  โดยให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
เสนอผู้ซึ่งมีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์  และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง 

ข้อ 13 ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี   โดยให้
ก าหนดรายการและเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตอย่างน้อย  ดังนี    

(1) รายการข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใช้เดินเรือนั น 
(๒) รายการเกี่ยวกับจ านวน  ขนาด  ชนิดและก าลังเครื่องจักรของเรือที่จะใช้เดินจากต าบลหนึ่ง 

ถึงต าบลหนึ่ง  ตลอดจนถึงการสับเปลี่ยนเรือใช้แทนกันชั่วคราว 
(๓) รายการเส้นทางการเดนิเรอื  จ านวนท่าเรือที่ให้บรกิาร  ท่าเรือต้นทาง  ท่าเรือระหว่างทาง  

และท่าเรือปลายทาง  เวลาออกเรือและเวลาเรือถึงท่าเรือปลายทาง 
(4) รายการอัตราค่าโดยสาร  ค่าระวาง  ค่าจูงเรือ  ค่าบริการอื่น   
(5) ต้องปิดประกาศอัตราค่าโดยสารไว้ในเรือและบริเวณท่าเรือให้ชัดเจน  และต้องเก็บ  

ค่าโดยสารตามอัตราที่ได้รับอนุญาต  รวมทั งห้ามปรับขึ นค่าโดยสารก่อนได้รับอนุญาต   
(6) ต้องเดินเรือตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาต  เว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็นในด้าน 

ความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม  โดยนายเรือหรือผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเหตุการณ์ให้เจ้าท่าทราบ  
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง   

(7) ต้องดูแล  บ ารุงรักษาสภาพตัวเรือ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ประจ าเรือ  ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย 
และใช้การได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดในใบส าคัญรับรองการตรวจเรือและใบอนุญาตใช้เรือ 

(8) ต้องท าประกันผู้โดยสารไม่น้อยกว่าจ านวนผู้โดยสารที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือและ  
ต้องต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

(9) ต้องดูแลความสะอาดในเรือและท่าเรือ  โดยจัดให้มีที่หรือภาชนะส าหรับทิ งและจัดเก็บขยะ 
และสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอ  และให้มีการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม 

(10) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  เพ่ือความปลอดภัยในการขนส่งคนโดยสารและสินค้า
ทางน  า  รวมทั งรักษาสิ่งแวดล้อมทางน  าอย่างเคร่งครัด 
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(11) กรณีปรากฏว่า  ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  หรือฝ่าฝืนเงื่อนไข
ท้ายใบอนุญาต  เจ้าท่าจะออกหนังสือเตือนและแจ้งให้กระท าการปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลา   
และเจ้าท่าสามารถเรียกค่าปรับบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  หรือสั่งงด  
การเดินเรือของเรือนั นเสียชั่วคราว  หรือยึดใบอนุญาตส าหรับเรือนั นไว้มีก าหนดไม่เกินหกเดือนได้ 

(12) ห้ามโอนสิทธิในใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง 
ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางตามข้อ  ๑๓  ให้มีอายุห้าปี  นับตั งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ ๑๕ กรณีที่ใบอนุญาตจะครบก าหนดและผู้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางประสงค์

เดินเรือกลประจ าทางต่อไป  ให้ยื่นขออนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางฉบับใหม่ก่อนใบอนุญาตให้เรือกล
เดินประจ าทางฉบับเดิมสิ นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

หมวด  3 
การเปลี่ยนแปลงผูร้ับอนุญาต  การขอใบแทนใบอนุญาต  และการขอยกเลิกเดินเรือกลเดนิประจ าทาง 

 
 

ข้อ 1๖ ห้ามโอนสิทธิในใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง 
ข้อ 1๗ เพ่ือคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของบริการสาธารณะกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เรือกล   

เดินประจ าทางถึงแก่ความตายในระหว่างใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางยังไม่สิ นอายุ  ให้ทายาท 
ตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางยื่นขออนุญาตภายใน  
เก้าสิบวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางถึงแก่ความตาย  โดยให้ใบอนุญาต  
ให้เรือกลเดินประจ าทางฉบับเดิม  ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางฉบับใหม่ 
หรือจนกว่าใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางฉบับเดิมสิ นอายุ   

หากทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางฉบับเดิมเป็นอันสิ นอายุ 

ข้อ 1๘ กรณีที่ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางลบเลือนหรือช ารุด  หรือสูญหาย  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าร้อง  ก.5  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี   พร้อมแนบใบอนุญาตฉบับที่ลบเลือนหรือช ารุด  
หรือแนบหลักฐานการแจ้งความต่อสถานีต ารวจกรณีเอกสารสูญหาย  โดยชี แจงเหตุผลต่อส านักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ออกใบอนุญาต   

เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าร้องขอแล้ว  ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  34  (พ.ศ.  2521)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย  (ฉบับที่  6)  พุทธศักราช  2481   
ก่อนด าเนินการให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรอืผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบแทนใบอนญุาต
ให้เรือกลเดินประจ าทาง  แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบแทนใบอนุญาต  
ให้เรือกลเดินประจ าทาง  โดยให้มีอักษรว่า  “ส าเนาใบอนุญาต”  ลงไว้เป็นส าคัญ 
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ข้อ ๑๙ เพ่ือคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของบริการสาธารณะกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เรือกล   
เดินประจ าทางมีความประสงค์ขอยกเลิกการเดินเรือประจ าทาง  ให้ยื่นค าร้องด้วยแบบ  ก.5  ตามแบบที่
แนบท้ายระเบียบนี   ก่อนวันที่จะยกเลิกการเดินเรือประจ าทางไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้ อมกับส าเนา
ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางและส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ  โดยชี แจงเหตุผลและความจ าเป็น  
ต่อส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ออกใบอนุญาต   

เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าร้องขอแล้ว  ให้เสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาว่าสมควรจะให้ยกเลิกการเดินเรือประจ าทางหรือไม่  หากเห็นสมควรให้ยกเลิก  ให้อธิบดี
กรมเจ้าท่ามอบให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือออกค าสั่งยกเลิกใบอนุญาตให้เรือกล  
เดินประจ าทางหรือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่งยกเลิกใบอนุญาตให้เรื อกล 
เดินประจ าทาง  แล้วแต่กรณี  โดยหมายเหตุการยกเลิก  วัน  เดือน  ปี  ที่ยกเลิก  ไว้ในใบอนุญาตให้  
เรือกลเดินประจ าทาง  พร้อมลงนามก ากับไว้ 

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาก าหนดวันที่ยกเลิก 
การเดินเรือประจ าทางได้  โดยต้องไม่เป็นวันก่อนหน้าที่จะมีการลงนามตามวรรคสอง 

หากอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า  เส้นทางการเดินเรือ   
ที่ขอยกเลิกมีผลกระทบรุนแรงต่อประโยชน์สาธารณะและอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน   
ให้ออกค าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเดินเรือต่อไปพลางก่อน  และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรายนั นประกาศ 
ให้ประชาชนทราบด้วย 

ข้อ ๒๐ กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องหยุดการเดินเรือประจ าทางเป็นการชั่วคราว  ให้ผู้รับใบอนุญาต  
ให้เรือกลเดินประจ าทางยื่นค าร้องด้วยแบบ  ก.5  ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี   ก่อนวันที่จะหยุด  
การเดินเรือประจ าทางไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมกับส าเนาใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  
และส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ  โดยชี แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อส านักมาตรฐานทะเบียนเรือ  
หรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ออกใบอนุญาต   

เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าร้องขอแล้ว  ให้เสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้หยุดการเดินเรือประจ าทางเป็นการชั่วคราวหรือไม่  หากเห็นสมควร
อนุญาตให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานทะเบียนเรือออกค าสั่งอนุญาต 
ให้หยุดการเดินเรือประจ าทางเป็นการชั่วคราว  หรือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ผู้ว่าราชการออกค าสั่ง 
อนุญาตให้หยุดการเดินเรือประจ าทางเป็นการชั่วคราว  แล้วแต่กรณี  โดยหมายเหตุการหยุด   
และช่วงเวลาที่หยุดไว้ในใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  พร้อมลงนามก ากับไว้ 

หากอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้ว  เห็นว่าเส้นทางการเดินเรือ   
ที่ขอหยุดการเดินเรือประจ าทางเป็นการชั่วคราวมีผลกระทบรุนแรงต่อประโยชน์สาธารณะและ  
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อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน  ให้ออกค าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเดินเรือต่อไป  และให้  
ผู้ได้รับใบอนุญาตรายนั นประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

หมวด  4 
การฝ่าฝนืเงื่อนไข 

 
 

ข้อ 21 กรณีมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางหยุดเดินเรือประจ าทางโดยไม่มี   
เหตุจ าเป็นหรือเหตุอันควร  ให้เป็นบุคคลต้องห้ามในการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  
เป็นระยะเวลาสามปี  โดยนับตั งแต่วันหมดอายุของใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง 

ข้อ 22 กรณีมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาต  หรือ  
ฝ่าฝืนเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  ให้เจ้าท่ามีค าเตือนเป็นหนังสือให้ด าเนินการ  
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และแจ้งจ านวนค่าปรับบังคับการตามกฎกระทรวง
ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดค่าปรับบังคับการ  พ.ศ.  2562   

หากผู้ได้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  โดยเจ้าท่า 
อาจพิจารณาสั่งงดการเดินเรือของเรือนั นเสียชั่วคราว  หรือยึดใบอนุญาตส าหรับเรือนั นไว้มีก าหนด  
ไม่เกินหกเดือน  ตามมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย  พุทธศักราช  2477  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เรือใดที่ถูกสั่งงดการเดินเรือหรือถูกยึดใบอนุญาตแล้วยังขืนเดินหรือเรือใดกระท าการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสารหรือสินค้าหรือจูงเรือเป็นการประจ าทางโดยมิได้รับใบอนุญาต  นายเรือ  หรือ  
ผู้ที่ควบคุมเรือ  หรือเจ้าของเรือ  หรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งพันบาท  
ถงึหนึ่งหมื่นบาทตามมาตรา  7  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย  พุทธศักราช  2477  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด  5 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 23 ให้ถือว่าการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบกรมเจ้าท่าวา่ด้วยการพิจารณาและการออก
ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  พ.ศ.  2533  เป็นการด าเนินการตามระเบียบนี  
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ข้อ 24 การด าเนินการส่วนใดตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาต 
ให้เรือกลเดินประจ าทาง  พ.ศ.  2533  ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้น าความในระเบียบนี ไปบังคับใช้กับ  
การด าเนินการต่อไปโดยอนุโลม 

ข้อ 25 ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางที่ออกตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการพิจารณา
และการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทาง  พ.ศ.  2533  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าครบก าหนดอายุ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
สรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ ์

รองปลดักระทรวงคมนาคม  รักษาราชการแทน   
อธิบดีกรมเจ้าท่า 
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