เรื่องเสร็จที่ 1/2549

บันทึกกลุมกฎหมายทัว่ ไปและคดี กองนิติการ
เรื่อง เทศบาลตําบลแหลมฉบังหารือการจัดเก็บคาตอบแทน
สิ่งลวงล้ําลําน้าํ จากบริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ไดมีหนังสือ ที่ ชบ 52602/3265 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548 ถึง
ขน. สรุปความไดวา เทศบาลตําบลแหลมฉบังไดขอหารือการจัดเก็บคาตอบแทนสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําน้ํา
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย ทาเทียบเรือ ตุมผูกอูลอยที่ 1 และซิงเกอรยึดอูลอยที่ 2 จากบริษัท ยูนิไทย
ชิปยารด แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยเทศบาล ฯ ไดเรียนชี้แจงวาไดเรียกเก็บคาตอบแทนจากบริษัท ฯ โดย
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) ขอ 4(7) ต.ร.ม.ละ 50 บาท และในกรณีที่มีลักษณะหรือ
วัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบธุรกิจใหเสียคาตอบแทนเปนสองเทาของอัตราดังกลาว มาตรา 118 ตรี แหง
พ.ร.บ.การเดินเรือ ฯ ในกรณีไมชําระคาตอบแทนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) ใหเสียเบี้ยปรับอีก
หนึ่งเทาของคาตอบแทนที่คางชําระ และสัญญาเชาระหวางบริษัท ยูนิไทย ฯ กับการทาเรือแหงประเทศไทย ขอ
1.4 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เกิดขึ้นจะตกเปนของผูใหเชา ก็ตอเมื่อสัญญาเชานั้นสิ้นสุดลง ดังนั้นทรัพยสินที่
เกิดขึ้นตามสัญญาเชาจึงยังเปนของบริษัท ยูนิไทย ฯ จึงตองเสียคาตอบแทนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.
2537) ขอ 4(7) มิใชขอ 6(3) ซึ่งบริษัท ยูนิไทย ฯ ไดมีหนังสือขอใหเทศบาล ฯ ทบทวนการจัดเก็บคาตอบแทน
ดังกลาว เทศบาล ฯจึงขอหารือ ขน. วาการเรียกเก็บคาตอบแทนจากบริษัท ยูนิไทย ฯ เปนไปโดยถูกตองตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) หรือไม เพื่อถือเปนแนวทางการจัดเก็บคาตอบแทนตอไป นั้น
นิติกร กลุมกฎหมายทั่วไปและคดี กองนิติการ ไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
ในเรื่องนี้เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ไดหารือปญหาขอกฎหมายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64
(2537) ในกรณีของบริษัท ยูนิไทย ฯ จะเรียกเก็บคาตอบแทนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําอยางไร พิจารณา
แลวเห็นวา เมื่อพิจารณาเรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทนรายปสําหรับอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําน้ําประเภทตาง ๆ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) ที่ระบุไวในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 แลว จะเห็นไดวาขอ 4 1 เปน
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ขอ 4 ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนเปนรายปตามสภาพและประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผูครอบครองพึงไดรับตามอัตรา ดังตอไปนี้
(1) ทุนหรือหลักผูกเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ 1,000 บาท
(2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําซึ่งมิไดใชประโยชนในการขนสงทางน้ําโดยตรง ตารางเมตรละ 300 บาท
(3) ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ 250 บาท
(4) ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดตั้งแต 500 ตันกรอสสขึ้นไป ตารางเมตรละ 200 บาท
(5) ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอสส ตารางเมตรละ 100 บาท
(6) สถานที่สําหรับจอดและเทียบเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ 60 บาท
(7) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํานอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ตารางเมตรละ 50 บาท
ในกรณีที่อ าคารหรื อสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่งที่มีลักษณะหรื อวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ใหผูรับอนุญาตเสี ย
คาตอบแทนเปนสองเทาของอัตราในวรรคหนึ่ง
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-2“ขอกําหนดทั่วไป” โดยกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดขอยกเวนไวสองกรณี คือ “กรณียกเวนคาตอบแทน”
ตามขอ 5 2 ซึ่งเปนกรณีที่ผูไดรับอนุญาตไดรับการยกเวนไมตองเสียคาตอบแทนรายป และ “กรณีลดหยอน
คาตอบแทน” ตามขอ 6 3 ซึ่งเปนกรณีที่ผูไดรับอนุญาตไดรับการลดหยอนคาตอบแทนรายปลงเหลือ ต.ร.ม.ละ 5
บาท ดังนั้น การที่จะเขาใจหลักเกณฑทั่วไปของการเสียคาตอบแทนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) มีขอพิจารณาสองประการ กลาวคือ
ประการแรก เมื่อพิจารณาความในขอ 4 ซึ่งเปน “ขอกําหนดทั่วไป” จะเห็นไดวา ขอ 4 ได
กําหนดประเภทโดยมีขอความระบุลักษณะอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําน้ําไวโดยชัดแจงตาม (1) ถึง (6) แตใน (7)
ของขอ 4 มีขอความที่แตกตางออกไป โดยระบุไววา “อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํานอกเหนือจาก (1) (2)
(3) (4) (5) และ (6) ” ดังนั้น จะเห็นไดวาอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่จะอยูในความหมายของขอ 4 (7) นี้ คืออาคาร
ทั่วไปที่ไมอยูในลักษณะที่ระบุไวใน (1) ถึง (6) ของขอ 4
ประการที่สอง หากนําสาระของขอ 4 มาพิจารณาเปรียบเทียบกับขอ 5 2 และขอ 6 3 ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) แลวจะเห็นไดวาขอ 5 และขอ 6 เปนขอยกเวนของขอ 4 ซึ่งเปนขอกําหนด
ทั่วไป ฉะนั้นในการทําความเขาใจความหมายของกฎกระทรวงดังกลาว จะตองถือวาเมื่อพิจารณาเห็นวากรณีใด
เขาขายเปนกรณีตามขอ 5 “กรณียกเวนคาตอบแทน” หรือเปนกรณีตามขอ 6 “กรณีลดหยอนคาตอบแทน” แลว
กรณีดังกลาวก็จะไมอยูในขอบเขตของขอ 4 ซึ่งเปนขอกําหนดทั่วไป
(ตอจากเชิงอรรถที่ 1)
ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่งถูกปลูกสรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหผูปลูกสรางหรือผู
ครอบครองเสียคาตอบแทนเปนสามเทาของอัตราในวรรคหนึ่ง
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ขอ 5 ใหผูรับอนุญาตไดรับยกเวนไมตองเสียคาตอบแทนเปนรายปสําหรับอาคารหรือสิ่งอื่นใด ดังตอไปนี้
(1) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แลวแตกรณี ปลูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนของทางราชการ
(2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่รัฐวิสาหกิจหรือองคการอื่นของรัฐ ปลูกสรางขึ้นโดยมิไดมีวัตถุประสงคในการหารายได
(3) หลักผูกเรือหรือทาเทียบเรือที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อประกอบกิจการประมงโดยเฉพาะ ตลอดจนเครื่องมือทําประมงทุกชนิด
(4) ทอสูบน้ําเขา- ออกที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อการเกษตรหรือใชในที่อยูอาศัย
(5) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อใชประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะ
(7) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อการสาธารณูปโภค
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ขอ 6 ใหผูรับอนุญาตไดรับลดหยอนคาตอบแทนโดยเสียคาตอบแทนเปนรายป ตารางเมตรละ 5 บาท สําหรับการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่น
ใดลวงล้ําลําแมน้ํา ดังตอไปนี้
(1) ที่พักอาศัย สะพานทางเดิน หรือศาลาทาน้ํา
(2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงสินคาหรือคนโดยสารทางน้ํา
(3) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่รัฐวิสาหกิจปลูกสรางขึ้นเพื่อหารายได
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-3ดังนั้น การเสียคาตอบแทนรายปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) อาจสรุปไดวาถา
พิจารณาขอเท็จจริงแลวปรากฏวากรณีที่เปนปญหามิไดเขากรณียกเวนตามขอ 5 “กรณียกเวนคาตอบแทน” หรือ
ตามขอ 6 “กรณีลดหยอนคาตอบแทน” แลว ผูรับอนุญาตจะตองเสียคาตอบแทนเต็มตามจํานวนตามที่กําหนด
ไวในขอ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) และปญหาการพิจารณากรณีที่จะเขาอยูในขอบเขตของขอ
4(7) จะตองเปนกรณีที่เขาเงื่อนไขในลําดับสุดทาย
กรณีที่เปนปญหาตามที่เทศบาลตําบลแหลมฉบังหารือมา คืออัตราการเรียกเก็บคาตอบแทน
รายป สิ่ งปลูก สรา งลว งล้ํ า ลํา น้ํ า ตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 64 (พ.ศ.2537) จากบริ ษัท ยู นิ ไทย ฯ จะอยู ใ น
ความหมายของขอใด (ขอ 4 หรือขอ 5 หรือขอ 6 และขอ 7 ) สามารถแยกวินิจฉัยปญหาไดสองประการ คือ
ปญหาประการแรก กรณีของทาเทียบเรือ จากขอเท็จจริงปรากฏวาวัตถุประสงคหลักในการ
ขออนุญาตสรางทาเทียบเรือเพื่อใชประโยชนในการขนสงสินคาทางทะเล ซึ่งเปนกรณีที่กําหนดไวในขอ 6 (2) แม
บริษัท ยูนิไทย ฯ จะไดปลูกสรางทาเทียบเรือขึ้นเพื่อใชขนสงสินคาของตนเองโดยมิไดเปดใหใชเพื่อสาธารณะหรือ
มีการใชประโยชนในลักษณะอื่นรวมอยูดวยจะอยูในความหมายของขอ 6 (2) หรือไม ประเด็นนี้มีหลักเกณฑ
สําคัญอยู 2 ประการ ประการแรกโดยพิจารณาจากหลักเกณฑการเปนเจาของผูปลูกสรางอาคาร และประการที่
สองโดยพิจารณาหลักเกณฑจากลักษณะของการใชประโยชนอาคาร จากเหตุผลดังกลาวเมื่อขอเท็จจริงทาเทียบ
เรือไดใชประโยชนเพื่อการขนสงสินคาทางทะเล การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) ใหความสําคัญแกการ
ขนสงสินคาทางน้ํา อาจเปนเพราะกฎกระทรวงดังกลาวมิไดมีความประสงคที่จะใหทาเทียบเรือที่ประกอบธุรกิจ
การขนสงสินคาทางน้ําตองเสียอัตราคาตอบแทนเต็มจํานวนตามขอ 4 ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งประเด็นนี้เมื่อเขาหลักเกณฑ “กรณีลดหยอนคาตอบแทน” ตามขอ 6 (2) แลวจึงไมเขา
อยูในขอบเขตของขอ 4 ซึ่งเปนขอกําหนดทั่วไปดังไดวางหลักกฎหมายมาแลวขางตน
ปญหาประการที่สอง กรณีตุมผูกอูลอยที่ 1 และซิงเกอรยึดอูลอยที่ 2 พิจารณาแลวเปนสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําซึ่งอยูนอกเหนือจากขอ 4 (1) ถึง (6) และมีลักษณะใชยึดโยงอูลอยเพื่อวัตถุประสงคในการใช
ประกอบธุรกิจของบริษัท ยูนิไทย ฯ ผูรับอนุญาตจึงตองเสียคาตอบแทนรายปเปนสองเทาของอัตราในขอ 4(7)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) แตขอเท็จจริงตามอัตราคาตอบแทนรายปที่เทศบาล ฯ คํานวณมา เปน
การคํ านวณครอบคลุ มพื้ นที่ สาธารณะทั้ งหมด ปญ หาคือ การคํ า นวณของเทศบาล ฯ จะถู กต อ งและอยูใ น
ความหมายของกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537) ขอ 7 4 หรือไม ประเด็นนี้หลักเกณฑการคํานวณพื้นที่
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ขอ 7 การคํานวณพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหคํานวณตามพื้นที่ที่ลวงล้ําเขาไปตามความเปนจริง เศษของพื้นที่ไมถึง 1
ตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร

ในกรณีที่การปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําไดกระทําขึ้นครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบุคคลอื่นไมสามารถเขาไปใช
ประโยชนในที่สาธารณะนั้นได ใหคํานวณพื้นที่ตามขอบเขตที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํานั้นครอบคลุมทั้งหมด
/-4-...

-4ลวงล้ําลําน้ําจะคํานวณตามความเปนจริง หรือคํานวณครอบคลุมพื้นที่สาธารณะที่ถูกลวงล้ําลําน้ําทั้งหมด
หลั ก เกณฑ สํา คั ญ จึ ง อยู ที่ว า พื้ น ที่ ส าธารณะที่ อ นุ ญ าตให มี ก ารปลู ก สร า งสิ่ ง ล ว งล้ํ า ลํา น้ํ า ดั ง กล าว บุ ค คลอื่ น
สามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะนั้นไดหรือไม ซึ่งหากไมสามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะ
นั้นไดตองคํานวณพื้นที่ที่ลวงล้ําลําน้ําตามความเปนจริง แตในทางกลับกันหากสามารถเขาไปใชประโยชนใน
พื้นที่สาธารณะนั้นได ตองคํานวณพื้นที่ที่ลวงล้ําลําน้ําคลอบคลุมพื้นที่ที่บุคคลอื่นไมสามารถเขาไปใชประโยชนใน
พื้นที่สาธารณะทั้งหมด
จากเหตุผลดังกลาวขางตนเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงสิ่งลวงล้ําลําน้ําของบริษัท ยูนิไทย ฯ นั้น
ปลูกสรางอยูในเขตทาเรือแหลมฉบัง ของการทาเรือแหงประเทศไทย โดยอาณาบริเวณไดถูกกําหนดขึ้นโดย
พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดอาณาบริ เ วณของการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย ณ ท า เรื อ แหลมฉบั ง ในท อ งที่
ซึ่งตาม
ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2539 5
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาณาบริเวณของทาเรือแหลมฉบังคลอบคลุมพื้นที่ทั้งทางบกและทางน้ํา เพื่อกิจการ
ของการทา เรือ แห งประเทศไทยโดยเฉพาะ จึ งทํ า ให พื้น ที่ส าธารณะดั งกลา วประชาชนไม สามารถเขา ไปใช
ประโยชนในพื้นที่อยางเชนที่สาธารณะโดยทั่วไป ฉะนั้นการคิดอัตราคาตอบแทนรายปจึงตองคํานวณตามพื้นที่ที่
ลวงล้ําลําน้ําตามความเปนจริง

กลุมกฎหมายทั่วไปและคดี กองนิติการ

5 มกราคม 2549

5

พระราชกฤษฎีกากําหนดอาณาบริเวณของการทาเรือแหงประเทศไทย ณ ทาเรือแหลมฉบัง ในทองที่ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา และ
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2539
มาตรา 3 ใหกําหนดอาณาบริเวณของการทาเรือแหงประเทศไทย ณ ทาเรือแหลมฉบัง ดังตอไปนี้
(1) ทางบก ไดแก เขตพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของการทาเรือแหงประเทศไทย ณ ทาเรือแหลมฉบัง ในทองที่ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(2) ทางน้ํา
ฯลฯ
ฯลฯ

