เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑการนํารองและอัตราคาจางนํารองในเขตทาเรือศรีราชา
เขตทาเรือจังหวัดสงขลา และเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๒) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๓) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๔) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
ขอ ๒ ใหเขตทาเรือดังตอไปนี้เปนเขตทาเรือที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารอง
(๑) เขตทาเรือศรีราชา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือศรีราชา พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๒) เขตทาเรือจังหวัดสงขลา
ดานเหนือ
- เสนเล็งตรงจากฝงไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนขนานละติจูด
ผานยอดเขาบนเกาะแมว ณ จุดซึ่งอยูสูง ๓๓ เมตร จากระดับ
น้ําทะเลปานกลาง
ดานตะวันออก
- แนวลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓๗ ลิปดาตะวันออก
ดานใต
- เสนเล็งตรงจากเสาหินบนแหลมสมิหลาไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเสนขนานละติจูด
ดานใตในทะเลสาบ - เสนเล็งตรงจากจุดพิกัดละติจูด ๐๗ องศา ๑๑ ลิปดา ๓๓
พิลิ ปดาเหนื อ ลองจิ จูด ๑๐๐ องศา ๓๔ ลิป ดา ๕๘.๕
พิลิปดาตะวันออก ปลายแหลมสน ไปยังปากคลองสําโรงดานใต
ริมฝงตะวันออกของทะเลสาบสงขลา
(๓) เขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ขอ ๓ เรือที่เคลื่อนเดินหรือเขาออกในเขตทาเรือตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ตองใชผูนํารอง
ของรัฐบาล เวนแตเรือดังตอไปนี้
(๑) เรือของรัฐบาลไทย
(๒) เรือของรัฐบาลตางประเทศ
(๓) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําต่ํากวา ๑๖๕ ฟุต (๕๐.๒๙ เมตร)
(๔) เรือที่ชักธงไทยประเภทบรรทุกสินคาลอเลื่อนที่มีนายเรือสัญชาติไทยเปนผูควบคุมเรือ
เดินเปนการประจําระหวางทาเรือภายในราชอาณาจักร
(๕) เรือที่ชักธงไทยที่มีนายเรือสัญชาติไทยและมีขนาดความยาวตลอดลําไมเกิน ๔๕๐ ฟุต
(๑๓๗.๒๐ เมตร) ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เรือที่ใชสําหรับทําการขนสงของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝงในราชอาณาจักร
(ข) เรือเดินทะเลระหวางประเทศที่เขาออกในเขตทาเรือศรีราชาตามขอ ๒ (๑) เพื่อเขามา
จอดทอดสมอหรือเทียบทานอกอาณาบริเวณทาเรือแหลมฉบังของการทาเรือแหงประเทศไทย โดยนายเรือ
ลําดังกลาวไดเคยนําเรือลํานั้นเขาออกในเขตทาเรือศรีราชาโดยใชผูนํารองมาแลวไมนอยกวาสองเที่ยว
และในกรณีที่นายเรือลําดังกลาวเปลี่ยนเรือตองนําเรือลําใหมเขาออกในเขตทาเรือศรีราชาโดยใชผูนํา
รองมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเที่ยว
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(ค) เรือเดินทะเลระหวางประเทศที่เขาออกในเขตทาเรือจังหวัดสงขลาหรือเขตทาเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดตามขอ ๒ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี โดยนายเรือลําดังกลาวไดเคยนําเรือ
ลํานั้นเขาออกในเขตทาเรือจังหวัดสงขลาหรือเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยใชผูนํารองมาแลว
ไมนอยกวาสี่เที่ยว และในกรณีที่นายเรือลําดังกลาวเปลี่ยนเรือตองนําเรือลําใหมเขาออกในเขตทาเรือ
จังหวัดสงขลาหรือเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยใชผูนํารองมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเที่ยว
เรือที่ไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่งจะใชผูนํารองของรัฐบาลก็ได แตตองเสียคาจางนํารอง
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ และรัฐมนตรีสามารถลดหยอนคาจางนํารองใหเปนการเฉพาะรายก็ได
ขอ ๔ ภายในเขตทาเรือตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ใหมีผูนํารองที่จะอนุญาตใหทําการนํารอง
และผูฝกการนํารองของรัฐบาลไดในแตละเขตทาเรือ ตามจํานวนดังตอไปนี้
(๑) เขตทาเรือศรีราชา ใหมีผูนํารองที่จะอนุญาตใหทําการนํารองไดไมเกินสามสิบคน และมี
ผูฝกการนํารองของรัฐบาลไดไมเกินสิบคน
(๒) เขตทาเรือจังหวัดสงขลา ใหมีผูนํารองที่จะอนุญาตใหทําการนํารองไดไมเกิน สิบคน
และมีผูฝกการนํารองของรัฐบาลไดไมเกินสามคน
(๓) เขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ใหมีผูนํารองที่จะอนุญาตใหทําการนํารองไดไมเกิน
สิบสองคน และมีผูฝกการนํารองของรัฐบาลไดไมเกินหกคน
ขอ ๕ เมื่อใชผูนํารองในเขตทาเรือจังหวัดสงขลาหรือเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตามขอ ๒ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ตองเสียคาจางนํารองทั้งขาเขาและขาออกแมวาจะใชผูนํารอง
เพียงขาเดียว ตามขนาดของเรือและอัตราที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําไมเกิน ๑๖๕ ฟุต (๕๐.๒๙ เมตร) คิดคาจางนํารอง
๑,๖๐๐ บาท ถาเกิน ๑๖๕ ฟุต (๕๐.๒๙ เมตร) สว นที่เกิน ฟุตละ ๑๐ บาท เศษของ ๑ ฟุ ต
ใหคิดเปน ๑ ฟุต
(๒) เรือที่กินน้ําลึกเกิน ๑๐ ฟุต (๓.๐๕ เมตร) ใหคิดคาจางนํารองเพิ่มจาก (๑) สําหรับ
สวนที่เกิน ในอัตรารอยละสิบของอัตราคาจางนํารองที่คิดไดจาก (๑) ตอ ๑ ฟุต เศษของ ๑ ฟุต
ใหคิดเปน ๑ ฟุต โดยสวนที่กินน้ําลึกของเรือใหถือเอาสวนของเรือที่กินน้ําลึกมากที่สุดในขาเขาขณะที่
เรือเขาจอด ณ ที่จอดเรือเรียบรอยแลว หรือในขาออกขณะที่เรือจอดอยู ณ ที่จอดเรือกอนออกเดินทาง
(๓) ในกรณีนําเรือเขามาจากนอกเขตทาเรือหรือนําเรือออกไปนอกเขตทาเรือตามที่กําหนดไว
ในขอ ๒ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ใหคิดคาจางนํารองเพิ่มอีกไมลทะเลละ ๕๐๐ บาท เศษของ
๑ ไมลทะเล ใหคิดเปน ๑ ไมลทะเล
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สําหรับเขตทาเรือศรีราชาตามขอ ๒ (๑) ตองเสียคาจางนํารองทั้งขาเขาและขาออกแมวา
จะใชผูนํารองเพียงขาเดียว ตามขนาดของเรือและในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราคาจางนํารองตามที่กําหนดไว
ในขอ ๗๓ ทวิ (๑) และ (๒) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารอง ออกตามความในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) และถานําเรือเขามาจากนอกเขตทาเรือ
หรือนําเรื อออกไปนอกเขตท าเรือ ใหคิดคาจ างนํารอ งเพิ่ม อีกไมลทะเลละ ๓๐๐ บาท เศษของ
๑ ไมลทะเล ใหคิดเปน ๑ ไมลทะเล
ขอ ๖ เรือที่เขามาจอดเทียบทาเรือหรือเขามาผูกทุนในเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตามขอ ๒ (๓) ตองเสียคาจางนํารองเขาจอดเทียบทาเรือหรือเขาผูกทุนเพิ่มขึ้นจากขอ ๕ อีกรอยละสิบ
ของอัตราคาจางนํารองที่กําหนดไวในขอ ๕
ขอ ๗ การเลื่อนที่จอดเรือภายในเขตทาเรือตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ตองเสียคาจางนํารอง
ตามอัตราที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อ นที่จอดเรือภายในเขตทาเรือ ศรีราชาตามขอ ๒ (๑) ตองเสียคาจางนํารอง
ตามขนาดของเรือและในอัตราที่กําหนดไวในขอ ๗๔ (๑) แหงกฎกระทรวงเศรษฐการ วาดวยการนํารอง
ออกตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(ฉบั บที่ ๒) ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ มโดยกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๒) การเลื่อนที่จอดเรือภายในเขตทาเรือจังหวัดสงขลาและเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตามขอ ๒ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ตองเสียคาจางนํารองในอัตรารอยละสามสิบของอัตราคาจาง
นํารองที่กําหนดไวในขอ ๕ และเฉพาะเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ใหการเลื่อนเรือเขาจอดเทียบ
ทาเรือหรือเขาผูกทุน ตองเสียคาจางนํารองในอัตรารอยละสี่สิบของอัตราคาจางนํารองที่กําหนดไวในขอ ๕
ขอ ๘ เรือใดใชผูนํารองทําการนํารองเรือเขาหรือออกหรือเลื่อนที่จอดเรือนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ตองเสียคาจางนํารองลวงเวลาดังตอไปนี้
(๑) ในเขตทาเรือศรีราชาตามขอ ๒ (๑) ตองเสียคาจางนํารองลวงเวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทา
ของอัตราคาจางนํารองที่กําหนดไวในขอ ๕ วรรคสอง และขอ ๗ (๑)

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๒) ในเขตทาเรือจังหวัดสงขลาตามขอ ๒ (๒) ตองเสียคาจางนํารองลวงเวลาเพิ่มขึ้นอีก
กึ่งหนึ่งของอัตราคาจางนํารองที่กําหนดไวในขอ ๕ วรรคหนึ่ง และขอ ๗ (๒)
(๓) ในเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดตามขอ ๒ (๓) ตองเสียคาจางนํารองลวงเวลา
เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตราคาจางนํารองที่กําหนดไวในขอ ๕ วรรคหนึ่ง ขอ ๖ และขอ ๗ (๒)
แลวแตกรณี
ในการพิจารณาวาเรือใดมีการนํารองเรือเขาหรือออกหรือเลื่อนที่จอดเรือตามวรรคหนึ่งนั้น
ใหถือขณะเมื่อสมอพนน้ํา หรือเชือกทุกเสนหลุดจากฝง หรือทุน หรือที่ผูกเรือเปนเกณฑ แลวแตกรณี
ขอ ๙ เงินคาจางนํารองที่เก็บไดทั้งหมดตามกฎกระทรวงนี้ ใหแ บงจายใหแ กผูนํารอง
โดยใหผูนํารองไดรับเงินคาจางนํารองลวงเวลาที่เก็บตามขอ ๘ ทั้งหมด รวมกับอีกรอยละสิบสอง
ของคาจางนํ าร องตามพิ กัดค าจ างนํารองทั้ งหมด ทั้ งนี้ ตองไมเกินปละสี่ล านแปดแสนบาทในแตละ
เขตทาเรือ สวนที่เหลือใหนําสงเปนรายไดของรัฐ
สวนแบงจากเงิน คาจางนํารองที่ผูนํารองแตละคนจะไดรับตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑที่อธิบดีกรมเจาทากําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เกื้อกูล ดานชัยวิจิตร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ เนื่องจากหลักเกณฑการนํ ารอง
อัตราคาจางนํารอง และการแบงจายเงินคาจางนํารองที่ใชบังคับอยูในเขตทาเรือศรีราชา เขตทาเรือ
จังหวัดสงขลา และเขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับ
มีการขนสงสินคาและผูโดยสารทางเรือเพิ่มมากขึ้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการนํารอง อัตราคาจางนํารอง
และการแบงจายเงินคาจางนํารองในเขตทาเรือทั้งสามแหงดังกลาวเสียใหม เพื่อสงเสริม การนํารอง
ของกองเรือไทยและคนประจําเรือสัญชาติไทย และชวยลดภาระใหแกผูนํารองของรัฐบาล รวมทั้งยัง
เปนการสนับสนุนระบบการขนสงชายฝงดวยเรือบรรทุกสินคาลอเลื่อน และระบบการขนสงของหรือ
คนโดยสารทางทะเลชายฝงในราชอาณาจักร ซึ่งสงผลตอการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย
โดยรวม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

