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ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่  ๗๖/๒๕๕๙ 

เร่ือง  กําหนดให้แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสําหรับเรือลําเลียง 
และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว 

 
 

ด้วยปัจจุบันการขนส่งทางน้ํามีความสําคัญ  การสัญจรของเรือลําเลียงสินค้ามีจํานวนมาก  และมี
ขนาดใหญ่ขึ้น  ทั้งในพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสัก  จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้แม่น้ําเจ้าพระยา  
และแม่น้ําป่าสัก  เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยแก่การเดินเรือ  
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ํา  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๕๒  ทวิ  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖   
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๒๐  อธิบดีกรมเจ้าท่า 
ในฐานะ  “เจ้าท่า”  จึงประกาศกําหนดให้แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
สําหรับเรือลําเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๗๖/๒๕๕๙  เร่ือง  กําหนดให้แม่น้ําเจ้าพระยา
และแม่น้ําป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสําหรับเรือลําเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ คําสั่ง  ระเบียบ  หรือประกาศใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ การลากจูงเรือลําเลียง  เรือลากจูงต้องมีกําลังของเคร่ืองจักรไม่น้อยกว่า  ๑๙๐  แรงม้า  

(๑๔๑.๗๔  กิโลวัตต์)  และขณะจูงไปต้องมีความเร็วชั่วโมงละ  ๒  ไมล์  (๓.๒๑  กิโลเมตรต่อชั่วโมง)   
เป็นอย่างน้อยเวลาทวนน้ํา 

ข้อ ๕ ให้เรือลากจูงต้องมีวิทยุสื่อสารที่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า  เจ้าพนักงานนําร่อง  
หรือระหว่างเรือด้วยกัน  ดังนี้ 

(๑) กรณีติดต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า  ให้ใช้ความถี่  ๑๕๖.๕๗๕  MHz  (VHF  ช่อง  ๗๑) 
(๒) กรณีติดต่อเจ้าพนักงานนําร่อง  ให้ใช้ความถี่  ๑๕๖.๖๕๐  MHz  (VHF  ช่อง  ๑๓) 
(๓) กรณีติดต่อระหว่างเรือลากจูง  เรือลําเลียง  หรือเรืออื่นในเขตแม่น้ําป่าสัก  ให้ใช้ความถ่ี  

๑๕๖.๕๕๐  MHz  (VHF  ช่อง  ๑๑) 
(๔) กรณีติดต่อระหว่างเรือลากจูง  เรือลําเลียง  หรือเรืออื่นในเขตลําน้ํานอกจาก  (๓)  ให้ใช้ความถี่  

๑๕๖.๖๐๐  MHz  (VHF  ช่อง  ๑๒)  และใช้ความถ่ี  ๑๕๗.๑๕๐  MHz  (VHF  ช่อง  ๒๓)  เม่ือพ้นทุ่น
หมายเลข  ๒๓  บริเวณโค้งบางปู 

ข้อ ๖ ให้ลากจูงเรือลําเลียงได้  โดยความยาวของการพ่วงเรือลําเลียงนับจากท้ายเรือลากจูง
จนถึงท้ายเรือลําเลียงลําสุดท้ายต้องมีความยาวไม่เกิน  ๒๒๔  เมตร  และ 
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 (ก) กรณีเรือลากจูงที่มีกําลังของเคร่ืองจักรเกินกว่า  ๑๙๐  แรงม้า  (๑๔๑.๗๔  กิโลวัตต์)  
แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  แรงม้า  (๒๒๓.๘  กิโลวัตต์)  ให้ลากจูงได้  ดังนี้ 

  (๑) เรือลําเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตันกรอส 
  (๒) จํานวนเรือในการลากจูงไม่เกิน  ๔  ลํา 
 (ข) กรณีเรือลากจูงที่มีกําลังของเคร่ืองจักรเกินกว่า  ๓๐๐  แรงม้า  (๒๒๓.๘  กิโลวัตต์)  

แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  แรงม้า  (๒๙๘.๔๐  กิโลวัตต์)  ให้ลากจูงได้  ดังนี้ 
  (๑) เรือลําเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตันกรอส   
  (๒) จาํนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน  ๔  ลํา 
 (ค) กรณีเรือลากจูงที่มีกําลังของเคร่ืองจักรเกินกว่า  ๔๐๐  แรงม้า  (๒๙๘.๔๐  กิโลวัตต์)  

ให้ลากจูง  ได้ดังนี้ 
  (๑) เรือลําเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน  ๓,๐๐๐  ตันกรอส 
  (๒) จํานวนเรือในการลากจูงไม่เกิน  ๔  ลํา 
ข้อ ๗ การลากจูงเรือลําเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ําเจ้าพระยาต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้าย

ซึ่งมีกําลังของเคร่ืองจักรไม่น้อยกว่ากําลังของเคร่ืองจักรเรือลากจูงในระยะ  ๕๐๐  เมตร  ก่อนเข้าและหลังออก
จากพื้นที่ที่กําหนดดังต่อไปนี้  รวมถึงต้องจัดคนประจําเรืออย่างน้อยหนึ่งคนประจําอยู่ที่หัวเรือลําเลียงทุกลํา 

(๑) ช่วงโรงงานน้ําตาลไทยรวมทุน  อําเภอป่าโมกข์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวัดพนัญเชิง  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๒) ช่วงระหว่างสะพานพระราม  ๔  ถึงวัดเชิงท่า  (วัดหน้าโบสถ์)  จังหวัดนนทบุรี  (สําหรับ 
การลากจูงเรือลําเลียงขาล่อง  ให้เดินตามเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา  (เดินเรืออ้อมเกร็ด)  โดยห้ามเดินเรือ
ผ่านแม่น้ําลัดเกร็ดและสําหรับขาขึ้นให้เดินเรือผ่านแม่น้ําลัดเกร็ดได้) 

(๓) ช่วงระหว่างสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า  ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  กรุงเทพมหานคร 
(๔) ช่วงโค้งช่องนนทรี 
(๕) ช่วงโค้งบางจาก 
(๖) ช่วงโค้งพระประแดง 
(๗) ช่วงโค้งโรงเรียนนายเรือ 
สําหรับการลากจูงเรือที่มีความยาวของการพ่วงเรือลําเลียงนับจากท้ายเรือลากจูงจนถึงท้ายเรือ

ลําเลียงลําสุดท้ายที่มีความยาวไม่เกิน  ๒๐๐  เมตร  อาจไม่ต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้ายก่อนเข้าและหลังออก  
จากพื้นที่ที่กําหนดตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 

ข้อ ๘ การลากจูงเรือลําเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ําป่าสักต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้าย 
ซึ่งมีกําลังของเคร่ืองจักรไม่น้อยกว่ากําลังของเคร่ืองจักรเรือลากจูงในระยะ  ๕๐๐  เมตร  ก่อนเข้าและหลังออก
จากพื้นที่อําเภอนครหลวงจนถึงวัดพนัญเชิง  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
รวมถึงต้องจัดคนประจําเรืออย่างน้อยหนึ่งคนประจําอยู่ที่หัวเรือลําเลียงทุกลํา 
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ข้อ ๙ กรณีลากจูงเรือลําเลียงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่าสี่ชั่วโมง  ต้องจัดให้มีนายเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือหรือนายท้ายเรือไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

ข้อ ๑๐ ในการลากจูงให้นายเรือของเรือลากจูง  ควบคุมให้เรือมีระยะห่างพวงจูงไม่น้อยกว่า  
๒๕๐  เมตร  นับจากท้ายเรือของเรือลําเลียงพวงก่อนหน้า  ในพื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า 
ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า 

ข้อ ๑๑ นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี  ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาทและให้เจ้าท่ามีอํานาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไม่เกินหกเดือน  
ตามมาตรา  ๕๒  ทวิ  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และหากปฏิบัติหน้าที่
ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา  ๕๒  ทวิ  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทตามมาตรา  ๕๒  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า 


