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เรือ่ ง
บันทึก
เรื่อง การจัดหายานพาหนะรับ-สง ผูนํารอง ตามขอ ๖๘
แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ
--------------

เนื้อหา
กรมเจาทาไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ คค ๐๕๐๘/๐๐๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยการเดินทางของ
เจาพนักงานนํารองเพื่อไปทําการนํารองเรือสินคาเขาหรือออกจากทาเรือตาง ๆ จะตองใช
ยานพาหนะรถยนตและหรือเรือยนตในการรับ-สง ซึง่ ตามกฎกระทรวงฯ ขอ ๖๘ กําหนดวา
"การเดินทางไปหรือกลับระหวางที่พักหรือที่ทําการของผูนํารองกับเรือที่ใชผูนํารองในเขต
ทาใด ๆ ใหเปนหนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือที่ใชผูนํารองนั้นเปน
ผูจัดหายานพาหนะที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมแกฐานะของผูนํารอง" ซึ่งตามเขต
ทาตาง ๆ ในตางจังหวัดที่มีการนํารองโดยเจาพนักงานนํารองของกรมเจาทา ไดแก
เขตทาเรือศรีราชา เขตทาเรือพาณิชยสัตหีบ เขตทาเรือน้ําลึกภูเก็ต เขตทาเรือจังหวัด
สงขลาและเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดมีการปฏิบัติตาม ขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงฯ
นี้มาแตตน ยกเวนการใชเรือยนตรับ-สงเจาพนักงานนํารอง ระหวางสถานีนํารอง(บริเวณ
สันดอนปากแมน้ําเจาพระยา) กับเรือสินคาที่เขาและออกเขตทาเรือกรุงเทพฯ ซึ่งทาง
เจาของเรือหรือตัวแทนเจาของเรือปฏิเสธการปฏิบัติตามขอ ๖๘ โดยอางวา อยูนอกเหนือ
จากเขตรับผิดชอบ ทัง้ นี้ สืบเนื่องจากกรมเจาทาเคยใหบริการรับ-สง โดยไมคดิ มูลคาใด ๆ
มากอน จนกระทั่งเรือยนตที่ใชรับ-สงของกรมเจาทาเสื่อมสภาพ และบางลําไดจมลง
จนหมด ตามนัยแหงกฎกระทรวง ขอ ๖๘ จึงไมสามารถของบประมาณมาตอสรางเรือยนต
รับ-สงลําใหมได กรมเจาทาจึงไดจัดใหมีการประชุมหารือรวมกันหลายครั้ง และตอมาไดมี
ประกาศกรมเจาทาที่ ๔๑๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ และประกาศกรมเจาทา
ที่ ๔๓๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ ใหเจาของเรือและตัวแทนเจาของเรือจัดหา
เรือยนตมาใชในการรับ-สงเจาพนักงานนํารอง ตัง้ แตวนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตอมา
กระทรวงคมนาคมไดจัดประชุมเพื่อแกไขปญหานี้ มีขอสรุปใหกรมเจาทาดําเนินการแกไข
กฎกระทรวงฯขอ ๖๘ ใหเปนไปตามความตองการของผูประกอบการ กลาวคือใหรวม
คาพาหนะตาง ๆ ไวในคาจางนํารอง ซึ่งกรมเจาทาไดจัดสงรางกฎกระทรวงใหกระทรวง
คมนาคมพิจารณาดําเนินการตอไปแลว พรอมกับเสนอเรื่องใหกระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบในหลักการและขอใชงบประมาณเหลือจายของกรมเจาทามาดําเนินการ
ตามคําแนะนําของกระทรวงคมนาคม แตกระทรวงการคลังตอบมาวาอนุมตั ติ ามทีข่ อตกลง
เมื่อกรมเจาทาไดแกไขกฎกระทรวงวาดวยการนํารองฯ ขอ ๖๘ ใหเปนหนาที่ของกรมเจาทา

ในการจัดยานพาหนะเพื่อการดังกลาวขางตน ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเรือมารับ-สง
เจาพนักงานนํารองดังกลาว บริษัทผูประกอบการบริการเรือยนตรับ-สง เขามาใหบริการตั้งแต
วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ เปนตนไป แตบริษัทผูประกอบการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาบริการได
ทําใหเกิดการขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงไดยื่นหนังสือแจงของดการบริการ ซึง่ หากไมมี
เรือยนตรับ-สงนีแ้ ลว เรือสินคาจะไมสามารถผานเขา-ออกรองน้ําเจาพระยาและทาเรือ
กรุงเทพฯได จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย
อยางใหญหลวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม จึงไดสง่ั การใหมกี ารประชุมเมือ่ วันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมผูเกี่ยวของไดมีการทําบันทึกขอตกลงขอใหทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงนี้ วา กรมเจาทา
หรือเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือจะตองเปนผูรับภาระในคาบริการเรือยนต
รับ-สงนี้ โดยทุกฝายจะปฏิบัติไปตามคําตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔) ไดพิจารณา
เรื่องนี้โดยรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงคมนาคม(สํานักงานปลัดกระทรวง
และกรมเจาทา) และผูแทนสมาคมเจาของเรือไทยเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว
สรุปคําชี้แจงที่เปนประเด็นโตแยงเกี่ยวกับขอ ๖๘*(๑) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ
วาดวยการนํารอง ออกตามความในมาตรา ๔*(๒) แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ไดดังนี้
ผูแทนสมาคมเจาของเรือไทยไดชี้แจงวา กรณีตามปญหาขอหารือนี้
อยูนอกเขตรับผิดชอบของตน เนื่องจากตามขอ ๖๘*(๓) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ
วาดวยการนํารองฯ กําหนดไววา เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือมีหนาที่จัดหา
ยานพาหนะสําหรับการเดินทางไปหรือกลับระหวางที่พักหรือที่ทําการของผูนํารองกับ
เรือที่ใชผูนํารองในเขตทาใด ๆ ซึ่งยอมหมายถึงในเขตทาเรือกรุงเทพฯ ซึง่ สุดเขตที่
หลักกิโลเมตร ๐ หนาปอมพระจุลจอมเกลาเทานั้นไมรวมถึงนานน้ําซึ่งบังคับใหเปน
เขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารอง เพราะมิไดใชคําวา "เขตทาหรือนานน้ํา" ฉะนั้น
กรณีการเดินทางระหวางสถานีนํารอง(บริเวณสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา) กับเรือ
สินคาที่เขาและออกเขตทาเรือกรุงเทพฯ หากเรือสินคาจอดอยูในนานน้ํา แตอยูนอกเขต
ทาเรือกรุงเทพฯ จึงไมอยูในความรับผิดชอบของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของ
เรือที่ตองจัดหายานพาหนะในการเดินทางไปหรือกลับของผูนํารอง ทั้งสถานีนํารอง
ดังกลาวเปนเพียงสถานที่ที่ผูนํารองที่นําเรือมาจากเขตทาเรือกรุงเทพฯ พักรอที่จะนํา
เรือไปยังเขตทาเรือกรุงเทพฯ แลวเดินทางกลับที่พักหรือที่ทําการตอไปเทานั้น มิใช
เปนที่พักหรือที่ทําการของผูนํารอง นอกจากนี้ ไดชี้แจงขอเท็จจริงในทางปฏิบัติวา
กรณีเรือสินคาขาออกจากเขตทาเรือกรุงเทพฯ เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือ

รับผิดชอบจัดหายานพาหนะไปรับผูนํารองจากที่พักของผูนํารองมายังทาเทียบเรือ
ในเขตทาเรือกรุงเทพฯจนถึงเรือสินคาที่มาจอดเทียบทาหรือทอดสมอในเขตทาเรือ
กรุงเทพฯ ตอจากนั้นเมื่อเรือสินคาออกจากทาเทียบเรือ ผูนํารองจะขึ้นเรือสินคานั้น
เพื่อทําการนํารองไปจนสุดเขตทาหรือนานน้ําซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือ
โดยมีผูนํารองตามขอ ๕๒*(๔) (๑) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารอง
ออกตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไข
เพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
๕๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย แกไข
เพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) เมื่อถึงสุดเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารองแลว
กรมเจาทาก็จะจัดเรือมารับผูนํารองดังกลาว เนื่องจากเรือสินคาอยูนอกเขตทาเรือ
กรุงเทพฯแลว กรณีเรือสินคาขาเขาเขตทาเรือกรุงเทพฯ ทางเจาของเรือหรือตัวแทน
ของเจาของเรือจะแจงใหกรมเจาทาทราบ กรมเจาทาจะจัดผูนํารองและฝากโดยสาร
ไปกับเรือสินคาที่จะออกจากเขตทาเรือกรุงเทพฯเพื่อไปรอที่สถานีนํารองและรอทําการ
นํารองใหแกเรือสินคาที่แจงมาวา จะเขาเขตทาเรือกรุงเทพฯ หากไมมีเรือสินคาจะออก
จากเขตทาเรือกรุงเทพฯ กรมเจาทาก็เปนผูจัดหายานพาหนะรับ-สง ผูน าํ รองมา
โดยตลอด จึงเห็นไดวา กรณีที่เรืออยูนอกเขตทาเรือกรุงเทพฯ กรมเจาทาไดจัดหา
ยานพาหนะรับ-สง ผูนํารองเองมาตลอดโดยไมเรียกเก็บคาใชจายมากอน จนกระทั่ง
เรือยนตที่ใชรับ-สงของกรมเจาทาเสื่อมสภาพและไมสามารถใหบริการตอไปได
ในสวนของผูแทนกรมเจาทาไดชี้แจงวา ตามขอ๖๘*(๕) แหงกฎ
กระทรวงเศรษฐการวาดวยการนํารองฯ เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือมีหนาที่
จัดหายานพาหนะสําหรับการเดินทางไปหรือกลับของผูนํารองระหวางที่พักหรือที่ทําการ
ของผูนํารองกับเรือที่ใชผูนํารองในเขตทาใด ๆ นี้ ยอมครอบคลุมทั้งเขตทาหรือนานน้ํา
ซึง่ บังคับใหเปนเขตทีต่ อ งเดินเรือโดยมีผนู าํ รองตามขอ ๕๒ (๑) แหงกฎกระทรวง
ดังกลาว มิใชเฉพาะเขตทาเรือกรุงเทพฯ และสถานีนํารองสมุทรปราการนี้เปนอาคาร
ที่ทําการและที่พักของผูนํารอง โดยมีลักษณะเปนอาคาร ๔ ชั้น สวนหนึ่งของชั้น ๓ เปน
หองปฏิบัติการทางเรือและหองทํางานของสถานี และชั้น ๔ เปนหองพักของผูนํารอง
นอกจากนี้ ไดชี้แจงขอเท็จจริงวา ตามเขตทาตาง ๆ ในตางจังหวัดที่มีการนํารอง
โดยผูน าํ รองของกรมเจาทา ไดแก เขตทาเรือศรีราชา เขตทาเรือพาณิชยสัตหีบ เขต
ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต เขตทาเรือจังหวัดสงขลา และเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือเปนผูจัดหายานพาหนะรับ-สง ผูนํารองตาม
ขอ ๖๘*(๖) แหงกฎกระทรวงดังกลาวมาแตตน ทัง้ สิน้ ยกเวนการใชเรือยนตรับ-สง
ผูนํารองระหวางสถานีนํารอง(บริเวณสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา) กับเรือสินคา
ที่เขาและออกเขตทาเรือกรุงเทพฯ ซึ่งทางเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือ
ไมปฏิบตั ติ ามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงดังกลาวโดยอางวาอยูนอกเหนือจากเขต
รับผิดชอบ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔) ไดพิจารณาปญหา
ทีห่ ารือมา ประกอบกับคําชี้แจงของผูแทนกรมเจาทาและผูแทนสมาคมเจาของเรือไทย และ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว เห็นวา ตามปญหาขอหารือนี้มีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่ ๑ สถานีนํารอง (บริเวณสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา) เปนที่พักหรือ
ที่ทําการของผูนํารองตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ หนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือในการจัดหา
ยานพาหนะสําหรับการเดินทางไปหรือกลับของผูนํารองตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ
วาดวยการนํารองฯ จํากัดแตเฉพาะกรณีที่เรือจอดอยูในเขตทาเรือกรุงเทพฯ เทานั้น หรือรวมถึง
กรณีที่เรือจอดอยูในนานน้ําซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารองดวย
ประเด็นที่ ๑ สถานีนํารอง (บริเวณสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา) เปนที่พักหรือ
ที่ทําการของผูนํารองตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ หรือไม
ในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔)
ไดพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของสถานีนํารอง (บริเวณสันดอนปาก
แมน้ําเจาพระยา) นั้น ปรากฏจากคําชี้แจงของผูแทนกรมเจาทาและรายงานการประชุมเรื่อง
เรือยนตรับ-สงเจาพนักงานนํารอง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ *(๗)
วา สถานีนํารองดังกลาวมีหองทํางานของสถานีและหองปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งหองพักของผูนํา
รองอยูด ว ย หากขอเท็จจริงปรากฏเชนนั้นยอมถือไดวา สถานีนํารอง (บริเวณสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา) เปนทั้งที่พักและที่ทําการของผูนํารอง ซึ่งไมวาจะปลูกสรางอยูบนบกหรือกลางทะเล
ก็ตาม ก็อยูในความหมายของที่พักและที่ทําการของผูนํารองตามขอ ๖๘ *(๘) แหงกฎกระทรวง
เศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ
ประเด็นที่ ๒ หนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือในการจัดหา
ยานพาหนะสําหรับการเดินทางไปหรือกลับของผูนํารองตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ
วาดวยการนํารอง ฯ จํากัดแตเฉพาะบางกรณีที่เรือจอดอยูในเขตทาเรือกรุงเทพฯ เทานั้น หรือ
รวมถึงกรณีที่เรือจอดอยูในนานน้ําซึ่งบังคับใชเปนเขตที่ตองเดินเรือ โดยมีผนู าํ รองดวย
ในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔)
ไดพิจารณาขอเท็จจริงในทางปฏิบัติประกอบกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว เห็นวา ตามขอ ๖๘
แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ มีความมุงหมายที่จะใชบังคับการเดินทางไปหรือ
กลับของผูนํารองเพื่อไปทําการนํารองใหแกเรือที่ใชผูนํารอง จึงยอมหมายถึงบริเวณที่ผูนํารองตอง
ไปทําการนํารองทั้งหมดคือ ตามขอ ๕๒ (๑)*(๙) มิใชเฉพาะเขตทาเรือกรุงเทพฯ เทานั้น ทั้งนี้
เนื่อง
จากการเดินทางของผูนํารองดังกลาวก็เพื่อไปทําการนํารองใหแกเรือสินคา กฎหมาย จึงกําหนดให
เปนหนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือซึ่งเปนผูไดรับบริการตองมีหนาที่ในการ
จัดหา
ยานพาหนะสําหรับการเดินทางดังกลาว นอกจากนี้ หากหมายความถึงเฉพาะกรณีที่เรือจอด
อยูในเขตทาเรือกรุงเทพฯ เทานั้น จะกอใหเกิดผลที่ไมสามารถนําขอ ๖๘ *(๑๐) แหง

กฎกระทรวง
ดังกลาวมาใชบังคับได เชน กรณีที่เรือสินคาจะเขาเขตทาเรือกรุงเทพฯ ผูนํารองตองไปทําการนํา
รอง
ใหตั้งแตเริ่มเขตที่บังคับใหตองเดินเรือโดยมีผูนํารองตามขอ ๕๒ (๑) แหงกฎกระทรวงเศรษฐ
การ
วาดวยการนํารองฯ ตั้งแตเขตน้ําลึกประมาณ ๘ เมตร นอกสันดอน กอนเขาเขตทาเรือกรุงเทพฯ
ขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ จะไมสามารถใชบังคับกับกรณีเรือสินคา
ขาเขาทาเรือกรุงเทพฯ ไดเลย เพราะเรือสินคาจะอยูนอกเขตทาเรือกรุงเทพฯ กอนทําการนํารอง
เสมอ และจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติได เชน กรณีเรือสินคาออกจากเขตทาเรือกรุงเทพฯ
หากเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือไมมีหนาที่จัดหายานพาหนะรับ-สง ผูนํารองนอกเขต
ทาเรือกรุงเทพฯ ทั้ง ๆ ที่หนาที่ทําการนํารองของผูนํารองจะตองไปสิ้นสุดเขตในบริเวณนานน้ําซึ่ง
บังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารองตามขอ ๕๒ (๑) แหงกฎกระทรวงดังกลาวเสมอ จะ
เกิด
ปญหาวาเมื่อผูนํารองทําการนํารองใหแกเรือสินคาดังกลาวเสร็จผูนํารองจะเดินทางกลับไดอยางไร
หากกรมเจาทาไมมีเรือที่จะทําการรับ-สงไดอกี ตอไป เนื่องจากหนาที่ดังกลาวขอ ๖๘ แหงกฎ
กระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของ
เจาของเรือ จึงเห็นวา หนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือในการจัดหายานพาหนะ
สําหรับการเดินทางไปหรือกลับของผูนํารองตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการ
นํารองฯ นี้ ไมไดจํากัดเฉพาะกรณีที่เรือจอดอยูในเขตทาเรือกรุงเทพฯ เทานั้น แตครอบคลุมไปถึง
กรณีที่เรือจอดอยูในนานน้ําซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารองดวย
สําหรับเหตุผลที่เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามขอ
๖๘ *(๑๑) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ เนื่องจากกรมเจาทาเคยใหบริการ
ยานพาหนะรับ-สง ผูนํารองโดยไมเรียกเก็บคาใชจายมากอน จนกระทั่งเรือยนตที่ใชรับ-สง ของ
กรมเจาทาเสื่อมสภาพและไมสามารถใหบริการตอไปได นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ ๔) เห็นวา ขอเท็จจริงดังกลาวไมเปนเหตุที่เจาของเรือหรือตัวแทน
ของเจาของเรือจะนํามาอางเพื่อไมตองปฏิบัติตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงดังกลาวได เพราะ
ขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงดังกลาวมิไดกําหนดเหตุยกเวนใด ๆ ไว และขอเท็จจริงในการจัดหา
ยานพาหนะรับ-สง ผูนํารองของกรมเจาทานี้ ตามเขตทาตาง ๆ ในตางจังหวัดที่มีการนํารองโดย
ผูนํารองของกรมเจาทา เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือเปนผูจัดหายานพาหนะรับ-สง
ผูนํารอง ตามขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงดังกลาวมาแตตนทั้งสิ้น นอกจากนี้ การเดินทางของผูนํา
รอง
ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือก็เพราะเปนการเดินทางเพื่อไป
ทํา
การนํารองใหแกเรือสินคาของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือนั้น ซึง่ ประโยชนทท่ี างเอกชน
ไดรับ เมื่อกฎหมายกําหนดใหเอกชนผูไดรับบริการมีหนาที่อยางไรเพื่อใหไดมาซึ่งบริการจากรัฐ

นั้น
เอกชนผูไดรับบริการยอมตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดนั้น
ในกรณีตามปญหาขอหารือนี้ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา สถานีนํารอง (บริเวณ
สันดอนปากแมน้ําเจาพระยา) เปนอาคารที่พักและที่ทําการของผูนํารอง และเปนการเดินทางเพื่อ
ไปทําการนํารองใหแกเรือสินคาที่ใชผูนํารองในเขตซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํา
รอง
เมือ่ ขอ ๖๘ แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารองฯ กําหนดใหหนาที่ในการจัดหายาน
พาหนะเพื่อใชในการเดินทางไปกลับระหวางที่พักหรือที่ทําการของผูนํารองกับเรือที่ใชผูนํารอง
เปนหนาที่ของเจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือ หากหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดคาใชจาย
อยางใดขึน้ เจาของเรือหรือตัวแทนเจาของเรือยอมตองรับภาระในคาใชจายนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔) จึงเห็นวา เจาของเรือหรือตัวแทนของเจาของเรือ
ตอง
เปนผูรับภาระในคาบริการเรือยนตรับ-สง ผูนํารองระหวางสถานีนํารอง (บริเวณสันดอนปาก
แมน้ํา
เจาพระยา) กับเรือสินคาที่เขาและออกเขตทาเรือกรุงเทพฯ ที่ใชผูนํารองซึ่งเปนคาใชจายที่
สืบเนื่อง
จากหนาที่ในการจัดหายานพาหนะมาเพื่อใชในการเดินทางไปหรือกลับระหวางที่พักหรือที่ทําการ
ของผูนํารองกับเรือที่ใชผูนํารองในเขตทาใด ๆ ตามขอ ๖๘ *(๑๒) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ
วาดวยการนํารองฯ
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๔๒
-----------------------------------------*(๑)ขอ ๖๘ การเดินทางไปหรือกลับระหวางที่พักหรือที่ทําการของผูนํารอง
กับเรือที่ใชผูนํารองในเขตทาใด ๆ ใหเปนหนาที่ของเจาของเรือ หรือตัวแทนของเจาของเรือ
ที่ใชผูนํารองนั้นเปนผูจัดหายานพาหนะที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมแกฐานะของผูนํารอง
*(๒)มาตรา ๔ การนํารองนั้น ใหอยูในอํานาจและความควบคุมของรัฐบาล
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่กรมเจาทาสังกัดเปนเจาหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้และเพื่อการนั้น ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องตอไปนี้ คือ
๑) กําหนดคุณสมบัติผูนํารอง และผูฝกการนํารอง กําหนดชั้นความรู
ผูนํารอง วิธีการที่จะสอบความรูและออกใบอนุญาตแกผูที่จะขอรับใบอนุญาตเปนผูนํารอง

๒) กําหนดหนาที่และมรรยาทของผูนํารอง
๓) กําหนดจํานวนผูนํารองที่จะอนุญาตใหทําการนํารองและจํานวนผูฝก
การนํารองประจําทา หรือนานน้ําแหงใดแหงหนึ่ง
๔) กําหนดคาธรรมเนียมสอบไลผูนํารอง
๕) กําหนดวิธีการเก็บ และแบงเงินผลประโยชนที่ไดมาเนื่องในการนํารอง
เปนตนวา จะแบงใหแกผูนํารองและผูฝกการนํารองเทาใด แบงเปนเงินสํารองหรือเงินทุน
ตั้งไวเพื่อการใดและเก็บไว ณ ทีใ่ ดเทาใด
๖) กําหนดเขตทาหรือนานน้ําใด ๆ ใหมีการนํารอง โดยใชเจาหนาทีข่ อง
รัฐบาล หรือของเทศบาล หรือหุนสวนบริษัทหรือเอกชน ทําการนํารองตลอดถึงวางขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวดวยการนั้น
๗) กําหนดเขตทาหรือนานน้ําใด ๆ ซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือโดย
มีผูนํารอง ตลอดถึงวางขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวดวยขนาดและชนิดของเรือที่ยกเวนไมตอง
บังคับใชผูนํารอง การเพิ่มหรือลดหยอนคาจางนํารองแกเรือบางประเภท
๘) กําหนดขนาดเรือที่จะตองเสียคาจางนํารอง และพิกัดคาจางนํารอง
๙) กําหนดการลงทัณฑและจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑแก
ผูนํารอง เมื่อผูนํารองกระทําผิดกฎขอบังคับซึ่งวาดวยหนาที่และมรรยาทของผูนํารอง
ทัณฑที่จะลงไดนั้นมี ๒ สถานคือ
ก. ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร
ข. ปรับเปนเงินไมเกินรอยบาทหรือลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน
แลวแตกรณี
๑๐) กําหนดแบบบัญชีและรายงานสําหรับใหผูนํารองหรือหางหุนสวน
หรือบริษัทหรือเทศบาลที่ทําการนํารอง ทํายื่นตอกรมเจาทาเปนครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
*(๓)โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
*(๔)ขอ ๕๒ เขตทาหรือนานน้ํา ซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือ โดยมี
ผูนํารองนั้นใหกําหนดเขตไว ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งแตเขตน้ําลึกประมาณ ๘ เมตร นอกสันดอน ซึ่งปรากฏในแผนที่
สันดอน ปากน้ําเจาพระยาใกลกับสถานีนํารอง ผานเขตทาเรือกรุงเทพฯ ตลอดจนสุดเขต
ดานเหนือของทาเรือกรุงเทพฯ
(๒) เขตทาหรือนานน้ําอื่น ๆ นอกจากที่กลาวไวใน (๑) ตามแตจะไดออก
กฎกระทรวงเพิ่มเติมตอไป
*(๕)โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
*(๖) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑,ขางตน
*(๗) รายงานการประชุมเรื่องเรือยนตรับ-สง เจาพนักงานนํารอง ครัง้ ที่
๔/๒๕๔๑ เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

"๑. สถานีนํารองสมุทรปราการเปนอาคารที่ทําการและที่พักของเจาพนักงาน
นํารอง เปนอาคาร ๔ ชั้น แตละชัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ชั้น ๑ เปนหองเครื่องกําเนิดไฟฟา ถังน้ําจืด ถังน้าํ มันเชือ้ เพลิง และหอง
เก็บวัสดุตาง ๆ
๑.๒ ชั้น ๒ เปนหองพักของเจาหนาที่ตาง ๆ
๑.๓ ชั้น ๓ เปนหองพักเจาหนาที่สื่อสาร หองปฏิบัติการทางเรือ หองทํางานของ
สถานี หองอาหารและหองประกอบอาหาร
๑.๔ ชั้น ๔ เปนหองพักเจาพนักงานนํารอง"
*(๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑,ขางตน
*(๙) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔,ขางตน
*(๑๐) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑,ขางตน
*(๑๑) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑,ขางตน
*(๑๒) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑,ขางตน

ชไมพร/แกไข
๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
A+B(C)

