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(5) คณะกรรมการกากับดูแลการขนส่งทางน้า
5.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการขนส่งทางน้า
5.2) การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการกากับดูแลการขนส่งทางน้า
5.3) การประชุมของคณะกรรมการกากับดูแลการขนส่งทางน้า
5.4) อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลการขนส่งทางน้า
(6) วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้า
และผลกระทบ
6.1) การบริหารนโยบาย
(1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456
(2) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
(3) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
(4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
(5) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
(6) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
6.2) การกากับดูแลด้านความปลอดภัย
(1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456
(2) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
(3) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
(4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
(5) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
(6) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
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6.3) การกากับดูแลด้านการประกอบกิจการ
(1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456
(2) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
(3) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
(4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
(5) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
(6) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(7) การประกอบการขนส่งซึ่งมีลักษณะเป็นพันธะในการให้บริการ
สาธารณะ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดให้มีหรือ
ประกอบการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
(8) อานาจหน้าที่ของส่วนราชการในการให้บริการสาธารณะ
และการจัดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดให้มีหรือ
ประกอบการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
(9) รายละเอียดในสัญญาการให้บริการสาธารณะและการจัดให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดให้มีหรือประกอบ
การสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
(10) วิธีการการจัดให้มีการให้บริการสาธารณะและการจัดให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดให้มีหรือประกอบ
การสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
(11) บทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการในการจดทะเบียน
หรือการออกใบอนุญาต
(12) ขั้นตอน วิธีการในการจดทะเบียนหรือการออกใบอนุญาต
(13) ระยะเวลาของทะเบียนหรือใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง
ทางน้า
(14) กรณีใบทะเบียนหรือใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ในสาระสาคัญ
(15) การเพิกถอนใบทะเบียนหรือใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางน้า
(16) อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
(13)
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