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ค่ำธรรมเนียมกำรจอดเรือ
ก่อนเก็บค่ำธรรมเนียม
ควำมเป็นมำ
เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบกิจการทางน้าได้มีการจอดเรือ
ขวางน่ า นน้ า หรื อ ล้ า แม่ น้ า ท้ า ให้ เกิ ด การกี ด ขวางการ
คมนาคมขนส่งทางน้าและสูญเสียพืนที่ในการใช้ประโยชน์
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เดิ น เรื อ ใน น่ า น น้ า ไท ย
พระพุ ทธศักราช 2456 ได้ก้าหนดให้ เจ้าของเรือ หรือ
ผู้ประกอบกิจการที่เข้าใช้ประโยชน์ในพืนที่สาธารณะ
ทางน้าต้องได้รับอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมการใช้
ประโยชน์ต่อรัฐตามที่ก้าหนด

ค่ำธรรมเนียมกำรจอดเรือ
หลังเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
กรมเจ้าท่าจึงได้เสนอให้มีการตรากฎกระทรวงเพื่ อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิด
ใด ๆ ในอัตราตันกรอสละ 10 สตางค์ ต่อวัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงดังกล่าว
จะเป็ นป ระโย ชน์ ในการก้ า กั บ ค วบ คุ ม ดู แ ล
การจราจรและระบบขนส่ งทางน้ า รวมทั งช่ ว ย
ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ ภั ย และมลภาวะทางน้ า ได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน และช่วยเพิ่มรายได้แก่รัฐ
จัดทำโดย นำงสำวศิรินันท์ ไหมคง เศรษฐกรปฏิบัติกำร
ส่วนนโยบำยภำษีท้องถิ่นและรำยได้อื่น สำนักนโยบำยภำษี สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
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กระทรวงคมนาคมรัก ษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
อันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
เนื่องจากมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน เรือ ฯ พระพุท ธศัก ราช 2456 ได้ก าหนด
“ห้า มมิใ ห้ผู ้ใ ดเอาเรือ เก็บ สิน ค้า หรือ เรือ ชนิด ใด ๆ
ที ่ค ล้า ยเรือ เก็บ สิน ค้า ซึ ่ง ใช้เ ป็น เรือ ทุ ่น หรือ ส าหรับ
บรรจุสิ ่ง ของต่า ง ๆ ทอดสมออยู ่เ ป็น การประจ า
ในน่านน้าลาแม่น้า หรือทาเลทอดจอดเรือตาบลใด ๆ
เว ้น ไว ้แ ต ่ไ ด ้ร ับ อ น ุญ า ต จ า ก เจ ้า ท ่ า ห รือ จ า ก
เจ้า พนัก งานผู ้ม ีห น้า ที ่ และโดยต้อ งถือ และกระท า
ตามข้อบังคับกากับอนุญาต และต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้ นจะกาหนด”
ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บที่ท่าเรือศรีราชาเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น

1. ความเป็นมา
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางน้าในน่านน้า หรือ
ล าแม่ น้ าสาธารณะต้ องประสบกับ ปั ญ หาการสู ญ เสี ย
พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นน่ า นน้ า ล าแม่ น้ า หรื อ ท าเล
ทอดสมอจอดเรือตาบลใด ๆ เนื่องจากมีการจอดเรือไว้
เป็นเวลานาน หรือจอดเรือทิ้งไว้ และไม่มีการดาเนินการ
ใด ๆ ท าให้ เกิดการกีดขวางการคมนาคมขนส่ งทางน้ า
และสู ญเสี ยพื้ นที่ ในการใช้ ประโยชน์ รวมทั้ งก่อให้ เกิ ด
อุบัติภัยและมลภาวะทางน้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์ สิ นของประชาชน ท าให้ ภาครั ฐต้ องมีภาระและ
ค่ าใช้ จ่ ายในการกากั บดูแลการจอดเรือ และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการจอดเรือดังกล่าว
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเดินเรือในน่านน้าไทยต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (พระราช
บัญญัติการเดินเรือฯ) พระพุทธศักราช 2456 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน เรือฯ (ฉบับ ที่ 6) พุทธศักราช 2481 ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือฯ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 ซึง่ กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการ

3. การจัดเก็บค่าธรรรมเนียม
ในบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม เป็ น ต้ น มี ก ารเก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มการทอดสมอจอดเรื อ ในน่ า นน้ าเพื่ อ
แก้ปัญหาการจอดเรือไว้เป็นเวลานานหรือจอดเรือทิ้งไว้
โดยคิดอัตราก้าวหน้าตามขนาดของเรือ ดังนี้
1

หน่วย : 100 ตันกรอส

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามขนาดของเรือในอัตราคงที่ต่อ
ขนาดของเรือ 1 ตันกรอส โดยคิดในอัตรา 10 สตางค์
ต่อ 1 ตันกรอส ต่อวัน เช่น เดียวกับที่รัฐเก็บอยู่ในพื้น ที่
ท่า เรือ ศรีร าชาในปัจ จุบัน ซึ่ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงดังกล่ าวจะเป็ นประโยชน์ ในการกากับ
ควบคุมดูแลการจราจรและระบบขนส่งทางน้า รวมทั้งช่วย
ป้องกันการเกิดอุบัติภัยและมลภาวะทางน้าได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น และช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ แ ก่ รั ฐ ทั้ งนี้ กฎกระทรวง
ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
หน่วย : 100 ตันกรอส

สำธำรณรัฐสิงคโปร์
อัตราค่าธรรมเนียม
วัน
(ดอลลาร์สิงคโปร์: $)
ไม่เกิน 1 วัน
$1
> 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
$4.4
> 2 วัน แต่ไม่เกิน 3 วัน
$8.5
> 3 วัน แต่ไม่เกิน 4 วัน
$9
> 4 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน
$9.50
> 5 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน $11 และเพิ่มอีก $3 ต่อวัน
หลังจาก 5 วันแรก
> 10 วัน แต่ไม่เกิน 15
$26 และเพิ่ม $4.50 ต่อวัน
วัน
หลังจาก 10 วันแรก
> 15 วัน แต่ไม่เกิน 20
$48.50 และเพิ่มอีก $5 ต่อวัน
วัน
หลังจาก 15 วันแรก
> 20 วัน แต่ไม่เกิน 30
$73.50 และเพิ่มอีก $5.50 ต่อวัน
วัน
หลังจาก 20 วันแรก
> 30 วัน
$128.50 และเพิ่มอีก $6 ต่อวัน
หลังจาก 30 วันแรก และ
หลังจาก 40 วันแรกเพิ่มขึน
ต่อเนื่องเป็น $6 ต่อวันเป็นเวลา
ต่อเนื่องทุก ๆ 10 วัน

วัน

ไทย
(บาท)

1 วัน
30 วัน

10
300

อัตราค่าธรรมเนียม
สิงคโปร์
เวียดนาม
(1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 ดอลลาร์สหรัฐ
≈ 25 บาท)
≈ 35 บาท)
25
1,750
3,212.5
52,500

อย่างไรก็ดี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดเรือ
จะท าให้ เรือขนาด 100 ตันกรอส เสี ยค่ าธรรมเนี ยม
จานวน 10 บาท ต่อวัน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่า เมื่อเทียบกับ
อัต ราค่า ธรรมเนีย มที ่จ ัด เก็บ อยู ่ใ นบางประเทศ
แต่เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีการจัดเก็บอยู่
ที่ท่าเรือศรีราชาอยู่แล้ว จึงควรใช้อัตราเดียวกันในพื้นที่อื่น
เพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมในทางปฏิ บั ติ ซึ่ งหากพบว่ า
อัตราค่าธรรมเนี ยมดั งกล่ าวต่าเกินไปก็ ควรมี การศึ กษา
เพิ่ มเติ มเพื่ อหาอั ตราที่ เหมาะสม เพื่ อให้ เกิ ดผลในทาง
ปฏิบัติในการจัดระเบียบลาแม่น้าด้วย และควรคานึงถึง
ความสามารถในการเสี ย ภาษี ข องผู้ ป ระกอบการ
ตามหลักการของจัดเก็บภาษีที่ดี

ที่มา: Maritime and Port Authority of Singapore

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
อัตราค่าธรรมเนียม
ขนาดเรือ
(ดอลลาร์สหรัฐ: $)
เรือที่มีน้าหนักระวางบรรทุก
- ท่าเรือ $50 ต่อวัน
≤ 200 ตันกรอส หรือยาวไม่ - ทุ่น $35 ต่อวัน
เกิน 40 เมตร
ส้าหรับเรือที่มีระวางบรรทุก
- ท่าเรือ $80 ต่อวัน
> 200 ตันกรอส หรือระยะจาก - ทุ่น $60 ต่อวัน
40 เมตรถึง 60 เมตร
ที่มา: Saigon Port

https://goo.gl/imag

ดังนั้น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จึงได้เสนอ
ให้ มี ก ารออกกฎกระทรวงเพื่ อขยายการเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจากเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้าย
เรือเก็บสิ นค้าซึ่งใช้ เป็ นเรื อทุ่ นหรื อส าหรั บบรรจุสิ่ งของ
ต่าง ๆ ที่ใช้พื้นที่ในน่านน้า ลาแม่น้าสาธารณะ หรือทาเล
ทอดสมอจอดเรือตาบลใด ๆ สาหรับการจอด ทอดสมออยู่
เป็นประจาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้เรียกเก็บ
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*ข้ อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี ้เป็ นความเห็นของผู้เขียน ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับความเห็นของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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