1.Charges Against Shipowners Or Ship's Agents
101. ค่าภาระเรือเข้าท่า (PORT DUES)
เป็นค่าใช้ร่องน้้าเครื่องหมายการเดินเรือ และสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือเข้า-ออกบริเวณรวมทั้ง
ค่าบริการใช้เรือรับเชือก และพนักงานในการผูกและปลดเชือกเรือที่เข้าและออกจากท่าเทียบเรือ ของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 700GT
ขึ้นไป เรียกเก็บเฉพาะเที่ยวขาเข้าในอัตรา ดังนี้
101.1 เรือที่เข้ามาจอด ณ ท่าเรือเอกชน หรือ ณ ที่ทอดสมอ
ซึ่งมิได้เข้ามาจอด ณ ท่าเทียบเรือ 0.5 บาท/GT
101.2 เรือที่เข้ามาจอด ณ ท่าเทียบเรือ
101.2.1 เรือที่มีขนาด 700-2,000 GRT 3.0 บาท/GT
101.2.2 เรือที่มีขนาดเกิน 2,000 GRT 6.0 บาท/GT

เรือที่เข้ามาจอด ณ ท่าเรือเอกชนหรือจอดเรือเกินกว่า 1 เที่ยวใน 1 วัน เรียกเก็บค่าภาระเรือเข้ามาเพียงเที่ยวเดียว
เรือที่เข้ามาจอด ณ ท่าเรือเอกชนหรือที่จอดเรือเกินกว่า 10 เที่ยวในรอบเดือน (ถ้าเข้ามาเกินกว่า 1 เที่ยวใน 1 วัน นับเพียงเที่ยว
เดียว) เรียกเก็บค่าภาระเรือเข้าท่าเที่ยวต่อไป ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราที่ก้าหนดข้างต้น
เรือที่ประสงค์จะช้าระค่าภาระเรือเข้าท่าเป็นรายปี ต้องลงทะเบียน และช้าระค่าภาระล่วงหน้าจ้านวน 120 เที่ยวต่อปีตามอัตราที่
ก้าหนดข้างต้น
เรือราชการไทย เรือรบต่างประเทศ ได้รับยกเว้นค่าภาระนี้

Use of chanel, navigation aids, and other facilities to ensure safety in entering and leaving Port Area including cost for use of
line handing boat and line handling services to/from Berth for vessels larger than 700 GT
Rate for 1 trip will be charged when entering port as follows :
101.1 Vessel at Private Wharf or at
Anchor Area which do not berth at LCP Wharf 0.5 Bath/GT

101.2 Vessel at Berth
101.2.1 Vessel From 700-2,000 GRT 3.0Bath/GT
101.2.2 Vessel Over 2,000 GRT 6.0Bath/GT

Vessel making more than 1 trip per day will be charged for 1 trip only.
Any vessel using the channel more. Incase of more than 1 trip per day, this will be charged 50% of the only.
In case of annual payment, registration and advance payment of 120 trips of the normal rate must be changed.
Vessels from the Thai Gorvernment and Foreign Warships woll be exampted from these charges.

102. ค่าบริการเรือลากจูง (TUG SERVICE)
เป็นค่าใช้เรือลากจูงในการให้บริการเรือเรียกเก็บตามขนาดของเรือลากจูงและเรือที่ใช้บริการต่อเรือลากจูงหนึ่งล้าต่อครั้งใน
อัตราดังนี้
102.1 เรือลากจูงขนาดไม่เกิน 1,500 แรงม้า 0.2 บาท/GT/ ชั่วโมง
102.2 เรือลากจูงขนาดเกินกว่า 1,500 แรงม้า 0.4 บาท/GT/ ชัว่ โมง
102.3 ค่าบริการขั้นต่้าของเรือลากจูงขนาดไม่เกิน 1,500 แรงม้า 2,500 บาท/ชัวโมง/ล้า
102.4 ค่าบริการขั้นต่้าของเรือลากจูงขนาดเกินกว่า 1,500 แรงม้า 5,000 บาท/ชัวโมง/ล้า

การนับเวลาต่อจากชั่วโมงแรก เศษของชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ให้คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
การนับระยะเวลาให้นับตั้งแต่เรือลากจูงออกจากท่าจนกลับถึงท่า
กรณีใช้เรือลากจูงในการลากเรือเกยตื้น หรือพยุงเรือที่เครื่องจักรไม่สมบูรณ์ หรือแก้ไขสมอเรือพันกัน หรือบริการอื่นภายใน
อาณาบริเวณ อัตราค่าบริการคิดเป็น 2 เท่า

การขอเลื่อนหรือยกเลิกการใช้บริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่แจ้งขอรับบริการไว้ มิฉะนั้นต้องช้าระ
ค่าบริการเรือลากจูง ตามอัตราค่าบริการขั้นต่้าที่ก้าหนดไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
การขอใช้เรือลากจูงนอกอาณาบริเวณ ให้ท้าความตกลงเป็นราย ๆ ไป

Use of tug boat for servicing vessel. Charges are made according to the size of vessel per hour as follows:
102.1 Par tug boat lass than 1,500 HP 0.2 Baht/GT/Hour
102.2 Par tug boat more than 1,500 HP

0.4 Baht/GT/Hour

102.3 Minimum rate for tug boat lass than 1,500 HP 2,500 Baht/Hour/Tug
102.4 Minimum rate for tug boat more than 1,500 HP 5,000 Baht/Hour/Tug

The service charge period in consequent to the first hours, a fraction of less than half hour is charged at hour, the fractionof
vmore half hour is charged at 1 hour.
The period commencing when the tug boat clears her berth and ending when the tug boat is back at her berth.
Incase of using tug boat for stranded vessel, assisting vessel in abnormal condition, or freeing ships\'s anchor or providing
other services within the port area, the charges will be twince the normal charges.
At least 3 hours notice must be given to postpone or cancel tug service, otherwise vessel will be charged for a minimum
service charge of 1 hour.

Tug services outside the Port Area will be condidered case by case.

103. ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (BERTH HIRE)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือในการจอดเรือ เรียกเก็บเป็นรายชั่วโมงในอัตราดังนี้
103.1 ณ ท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรืออเนกประสงค์ 7.5 บาท/100 GT/ชม
103.2 ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่งหรือบริการ 5.0 บาท/100 GT/ชม

Use of berth for vessel. Charges are made according to berthing place and calculated per hours as follows:
103.1 At container or Multipurpose Terminal 7.5 Bath/100 GT/Hour
103.2 At Coastal or service Terminal 5.0 Bath/100 GT/Hour

104. ค่าภาระการใช้ท่าเรือประเภทอื่น ๆ ( BERTH HIRE OF OTHER CRAFT)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือ ในการจอดเรือประเภทอื่น ๆ เรียกเก็บจากผู้ขออนุญาตเป็นรายวัน นับตั้งแต่เวลาที่เรือนั้นจอด ในอัตรา
ดังนี้
104.1 จอดเทียบท่าหรือเรือ 1 บาท/GT/วัน
104.2 ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่นขั้นต่้า 750 บาท/ล้า/วัน
Use of Berth for other types of craft. Changes are claculated per day commencing from the hour of berth as follows
104.1 At Berth or beside vessel at berth 1 Bath/GT/Day
104.2 Minimun rate for Berth Hire of Other Craft 750 Bath/Craft/Day

105. ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (GENERAL CARGO WHARFAGE)
เป็นค่าใช้ที่จอดเรือและแรงงานในการด้าเนินการขนถ่าย หรือบรรทุกสินค้าทั่วไปขึ้นท่าหรือลงเรือ (STEVEDORING) รวมทั้ง
ค่าเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างหน้าท่ากับที่เก็บสินค้า
กรณีขนถ่ายหรือบรรทุกสินค้า ณ ที่ทอดสมอ ไม่รวมค่าด้าเนินการขนถ่าย หรือบรรทุกสินค้าบนเรือ (STEVEDORING) เรียก
เก็บในอัตรา ดังนี้
ค่าใช้ที่จอดเรือ ค่าแรงงาน

105.1 สินค้าขาเข้า (IMPORT CARGO)
ณ ท่าเทียบเรือ
105.1.1 ขนถ่ายขึ้นท่าไปจนถึงที่เก็บสินค้า 40 20
105.1.2 ขนถ่ายข้างล้า ลงยานพาหนะทางบก หรือทางน้้า 30 20
105.1.3 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนขึ้นท่าเองถึงที่เก็บสินค้า 30 ณ ท่าเอกชน หรือที่ทอดสมอ
105.1.4 ขนถ่ายขึ้นท่า หรือขนถ่ายช้างล้า 25 105.1.5 ขนถ่ายน้้ามันดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
105.1.5.1 บรรจุภาชนะ 15
10.5.1.5.2 ไม่บรรจุภาชนะ 0.5
105.2 สินค้าขาออก (EXPORT CARGO)
105.2.1 บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ 30 20
105.2.2 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนลงเรือเอง ณ ท่าเทียบเรือ 22
105.2.3 บรรทุกลงเรือ ณ ที่ทอดสมอ 2 -

105.3 สินค้าผ่านหรือถ่ายล้า (THROUGH OR TRANSSHIPMENT CARGO)
เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือ
105.3.1 วางพักบนท่า 20 20
105.3.2 วางพักบนยานพาหนะทางน้้า 15 20

กรณีวางพักบนท่าได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 15 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ ถ้ามิได้น้าออกภายใน
ระยะเวลา ยกเว้น จะเรียกเก็บค่าฝากตามหลักเกณฑ์ค่าภาระฝากสินค้าขาเข้า ล้าดับที่ 204.1 เว้นแต่สินค้าผ่านหรือถ่ายล้าที่น้าเข้า
โดยเรือเดินทะเลต่างประเทศ เมื่อพ้นระยะเวลา ยกเว้น ให้เรียกเก็บเป็นรายวัน โดยนับวันที่ 16 เป็นวันเริ่มต้นการจัดเก็บค่าภาระ
ดังกล่าว

Use of Berthing Area and labour for stevedoring general cargo to or from vessel. The charges also include moving cargo to or
from yard.
Cargo wharfage at Anchor Area dose not include labour for stevedoring.
Charges are based on amount of cargo as follows:
Berthing Area Labour
105.1 IMPORT CARGO
At Berth
105.1.1 To Storage Area 40 20

105.1.2 Direct Delievery on land or to barge 30 20
105.1.3 Vehicle discharged by its own gear to storage Area 30

At Priate Wharf or Anchor Area
105.1.4 At wharf or oversid 25
105.1.5 Crude oil or Petroleum Product
105.1.5.1 By Petro-container 15
10.5.1.5.2 By pipe line 0.5
105.2 EXPORT CARGO
105.2.1 To vessel at Berth 30 20

105.2.2 Vehicle loaded by its own gear at Bert 22
105.2.3 The vessel at Anchor Area 2
105.3 THROUGH OR TRANSSHIPMENT CARGO
Charges are collected when discharged or loaded
105.3.1 On terminal 20 20
105.3.2 On barge 15 20

In case of storage at Strage Area, examption priod is 15 days after the completion date of unloading fron vessel. If the cargo
however has not been loaded to vessel during the allowed exemption period, the rule of item No.2041 will be applicable to
that cargo relative to the examption period (which will be reduced to 3 days or 1 day, as applicable) and relative charges.
Anyhow, incase of cargo from foreign countries, after the allowed exemption period, the storage charges will be started to
collect at daily rate from the 16th day after the completion date of unloading from vessel.

106. ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (GARBAGE CHARGES)
เป็นค่าขยะจากเรือทุกล้า เรียกเก็บตามสถานที่ที่จอดเรือเป็นรายวัน นับตั้งแต่เวลาที่เรือจอด ในอัตราดังนี้
106.1 ณ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ตู้สินค้า ชายฝั่ง หรือบริการ 150 บาท/ล้า/วัน
106.2 ณ ท่าเทียบเรือสินค้ากอง 500 บาท/ล้า/วัน
106.3 ณ ที่ทอดสมอ 2,000 บาท/ล้า/เที่ยว
เรืออื่นจะขอรับบริการเก็บขยะได้ โดยช้าระค่าบริการในอัตราที่ก้าหนดข้างต้น
For garbage collecting services from all vessels. Charges are calculated per day commencing from the hour of
berthing as follows:
106.1 At Multipurpose, Container, Coastal or service Terminal 150 Bath/Vessel/Day
106.2 At Bulk Terminal 500 Bath/Vessel/Day
106.3 At Anchor Area 2,000 Bath/Vessel/Event
Other vessels may request garbage collecting services, charges are made at the same rate as mentioned.

107. ค่าภาระรองาน (LABOUR STAND BY CHARGE)
เป็นค่ารองานกรณีที่เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือได้แจ้งขอท้าการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป หรือตู้สินค้า หรือ ท้า
การเปิดตู้น้าสินค้าออกหรือบรรจุเข้าตู้สินค้า LCL แล้วไม่สามารถด้าเนินการได้ตามเวลาที่ก้าหนดเกินกว่า 1 ชั่วโมง ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ โดยมิใช่ความผิดของท่าเรือ เรียกเก็บในอัตรา 2,000บาท/ครั้ง
Charges for waiting time in case of Shipowner or Agent gave notice for loading/unloading general cargo or containers or for
stuffing/ unstuffing loose LCL cargo and operation cannot be continued for more than 1 hour for any reason and which is not
the responsibility of the Ports, Charges are 2,000Bath/Event

108. ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (PASSENGER FEE)
เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ที่จอดเรือ
เรียกเก็บในอัตรา 30 บาท/คน/ครั้ง
PASSENGER FEE
Fee for passenger entering or leaveing at Berthing Area.
Charge are 30 Bath/Person/Passage

109. ค่าภาระท้าความสะอาดท่า (QUAY CLEANING CHARGE)
เป็นค่าท้าความสะอาดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่เวลาที่เรือนั้นจอดเทียบท่า
เรียกเก็บในอัตรา 300 บาท/ล้า/วัน
Charge for cleaning Berth which are calculated per day commencing from the hour of berthing.
Charge are 300 Bath/Vessel/Day

2.Charges Against Consignees Or Consignors
201. ค่าภาระยกขนสินค้า (WHARF HANDLING CHARGE)
เป็นค่ายกขนสินค้าทั่วไป และสินค้าจากตู้สินค้า LCL ขาเข้าจากที่เก็บสินค้า เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้น้าเข้า ณ ที่เก็บสินค้านั้นหรือ
เป็นค่าใช้ท่าการยกขนสินค้าทั่วไปขาออกที่น้าผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้้าจนถึงที่เก็บสินค้าเพื่อบรรทุกลงเรือหรือ
บรรจุเข้าตู้สินค้า LCL เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
201.1 สินค้าขาเข้า (IMPORT CARGO) 35 บาท/ตัน
201.2 สินค้าขอออก (EXPORT CARGO) 26 บาท/ตัน

For handing of import eneral cargo and loose LCL cargo at storage Area to distribute to Cosignee at that place or for handing
of export general cargo or loose LCL cargo through Custom Area both by land or water to Storage Area for loanding to vessel
or stuffing to LCL. Charge are follow:
201.1 IMPORT CARGO 35 Bath/Tonne
201.2 EXPORT CARGO 26 Bath/Tonne

202. ค่าภาระยกขนสินค้าเพิ่มเติม (ADDITIONAL WHARF HANDLING CHARGE)
202.1 สินค้าขาเข้าที่น้าออกมายังที่ตรวจปล่อย แล้วขนกลับไว้ในที่เก็บสินค้า และขนออกมาเพื่อตรวจปล่อยอีกครั้ง หรือ เพื่อส่ง
มอบเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีก 26 บาท/ตัน
202.2 สินค้าขาเข้าที่มิได้น้าออกนอกเขตศุลกากรเกินกว่า 30 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
อีก 26 บาท/ตัน
202.3 สินค้าทัณฑ์บนที่ส่งมอบให้แก่เจ้าของสินค้า เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีก 35 บาท/ตัน

202.1 Import Cargo moved to Customs Examination Area, moved back to Storage Area and moved again to Customs
Examination Area to distribute to Consignee, additional charges are 26 Bath/Tonne
202.2 Import Cargo which stays in Storage Area for more than 30 days after the completion date of unloading from vessel,
additional charges are 26 Bath/Tonne
202.3 Bonded Cargo which are delivered to the owner, additional charges are 35 Bath/Tonne

203. ค่าภาระแรงงานพิเศษ (EXTRA LABOUR CHARGE)
เป็นค่าใช้แรงงาน และสถานที่ เพื่อด้าเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้านอกเหนือจากการยกขนสินค้าตามล้าดับที่ 201 และ
202 เรียกเก็บในอัตรา 15 บาท/ตัน
For used of area and labour to handle cargo but other than Wharf Handing Charge as specified in them No.201 and
202. Additional charges are 15 Bath/Tonne

204. ค่าภาระฝากสินค้า (CARGO STORAGE)3.Container Charges
204.1 สินค้าขาเข้า (IMPORT CARGO)
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไป ที่มิได้น้าออกนอกเขตศุลกากร ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขน
ถ่ายของเรือ ส้าหรับสินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 61C หรือ 141F หรือต่้ากว่า ได้รับการ
ยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของสินค้ารายนั้น ๆ
ส้าหรับสินค้าจากตู้สินค้า LCL เรียกเก็บนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เปิดตู้สินค้า เว้นแต่ยังอยู่ในระยะเวลายกเว้นค่าภาระฝากตู้สินค้า
LCL ขาเข้า ล้าดับที่ 310.1.1
เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา ดังนี้
ระยะเวลาฝากสินค้า (วัน)
1-7 8-14 ตั้งแต่ 15

204.1.1 สินค้าทัว่ ไป 5 10 15 บาท/ตัน/วัน
204.1.2 ยานพาหนะ ที่ไม่บรรจุหีบห่อ 10 20 30 บาท/ตัน/วัน
204.1.3 สินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด
หรือสินค้าวัตถุไวไฟ 15 30 45 บาท/ตัน/วัน
204.2 สินค้ามีค่า (VALUABLE CARGO)

เป็นค่าเก็บรักษาสินค้ามีค่าทั้งที่อยู่นอกหรือในตูส้ ินค้า เรียกเก็บเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของสินค้า
รายนั้น ๆ ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าของสินค้านั้น
204.3 สินค้าทัณฑ์บน (BONDED CARGO)
เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่วันน้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนในอัตรา ดังนี้
ระยะเวลาฝากสินค้า (วัน) บาท/ตัน/วัน
1-7 7
8-14 14
ตั้งแต่วันที่ 15 21

204.4 สินค้าขายทอดตลาด (AUCTION CARGO)
ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันที่กรมศุลกากรได้ขายทอดตลาด เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวัน
ในอัตราค่าภาระฝากสินค้าขาเข้า ล้าดับที่ 204.1
204.5 สินค้าขาออก (EXPORT CARGO)
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไปที่ยังมิได้บรรทุกลงเรือ หรือบรรจุเข้าตู้สินค้า LCL ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจาก
วันน้าผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้้า เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา 5บาท/ตัน/วัน

204.1 Import Cargo
For storage of general cargo at Storage Area, Examption period is 3 days after the completion date of unloading from vessel.
Incase of dangerous cargo, explosive cargo or flammable cargo with flash point at 61`C or 141`F or lower, exemption period
is 1 day only after their unload date from vessel.
Incase of loose LCL cargo, charges are made from the day after container unstuffing, except the LCL is in the exemption
period as stated in Item No.310.1.0

After the exemption period, charges are per day as follows:
Storage Period (Day)
1-7 8-14 15/over

204.1.1 General cargo 5 10 15 Bath/Tonne/Day
204.1.2 Vehicle (unpacked) 10 20 30 Bath/Tonne/Day
204.1.3 Dangerous, explosive
or flammable cargo 15 30 45 Bath/Tonne/Day
204.2 Valuable Cargo
Charges for storage of Valuable Cargo both inside and outsidde container are per day from the day after the completion date if
their unloading from vessel at the rate of 1% of the cost of Valuable Cargo.
204.3 Boned Cargo
Charges are per day commencing from the day the cargo enters the warehouse as follows:
Storage Period (Day) Bath/Tonne/Day
1-7 7
8-14 14
15/over 21

204.4 Auction Cargo
Examption for 3 days after the day of auction by Customs. After the examption period, charges are per day at the same rate as
specified in item No.204.1

204.5 Export Cargo
For Storage of general cargo which has not been loaded to vessel or stuffed in LCL, exemption period is 3 day after the day of
passing through Custom Area by land or water.
After the exemption period, charges are

5 Bath/Tonne/Day

3. ค่าภาระตู้สินค้า
301. ค่าภาระบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้า (CONTAINER STEVEDORAGE)
เป็นค่าด้าเนินการจัดเรียงตู้สินค้าบนเรือ เปิดและปิดระวางเรือ ปลดและยึดลวดรัดตู้สินค้าบนเรือ รวมทั้งค่าใช้ปั้นจั่นของท่าเรือ
หรือค่าธรรมเนียมการใช้ปั้นจั่นของเรือ หรือเรือล้าเลียง หรือเรือเดินทะเลชายฝั่งในการยกตู้ สินค้าที่ขนถ่ายขึ้นท่าหรือบรรทุก
ลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ เรียกเก็บตามจ้านวนครั้งที่ยก ในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู/้
20

40

เกิน 40

301.1 ปั้นจั่นของท่าเรือ

800

1,360

1,600

301.2 ปั้นจั่นของเรือ

500

850

1,000

301.3 ปั้นจั่นของเรือล้าเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง

230

340

400

ตู้สินค้าขาออกต้องพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือในท่าเทียบเรือก่อนเรือที่จะบรรทุกตู้สินค้านั้นเข้าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
ส้าหรับค่าภาระบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้าที่บรรจุเกินขนาด เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตราที่ก้าหนดข้างต้น

302. ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า (CONTAINER WHARFAGE)
เป็นค่าใช้ที่จอดเรือและเครื่องมือยกขน ในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือเพื่อบรรทุกลงเรือ ซึ่งมีการด้าเนินการ
ดังนี้
ตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่า
1. ที่ขนถ่ายจากเรือแล้วส่งมอบโดยตรงทางบกหรือทางน้้า หรือเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้า เพื่อรอการส่งมอบ หรือ
2. เพื่อบรรทุกลงเรือโดยปฏิบัติในทางกลับกัน
ตู้สินค้า LCL
1. ที่ขนถ่ายจากเรือน้าไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้า แล้วเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เปิดตูส้ ินค้า ท้าการเปิดตู้สินค้าเก็บในที่เก็บสินค้า
หรือส่งมอบโดยตรง แล้วน้าตู้สินค้าเปล่าไปเก็บที่ลานเก็บตู้สินค้า หรือ
2. เพื่อบรรทุกลงเรือโดยวิธีปฏิบัติในทางกลับกัน
เรียกเก็บตามสถานที่ที่ท้าการขนถ่ายหรือบรรทุก ในอัตราดังนี้
บาท/ตู้
20\'

40\'

เกิน 40\'

1,110

1,670

1,780

302.1 ตู้สินค้าขาเข้า
302.1.1 ณ ท่าเทียบเรือ วางพักที่ลานเก็บตู้สินค้า
302.1.1.1 ตู้สินค้า FCL

302.1.1.2 ตู้สินค้า LCL

2,790

4,430

4,780

302.1.1.3 ตู้สินค้าเปล่า

400

600

640

302.1.2.1 ตู้สินค้า FCL

835

1,255

1,335

302.1.2.2 ตู้สินค้าเปล่า

300

450

480

302.1.3.1 ตู้สินค้า FCL

555

835

890

302.1.3.2 ตู้สินค้าเปล่า

200

2300

320

302.2.1.1 ตู้สินค้า FCL

835

1,255

1,335

302.2.1.2 ตู้สินค้า LCL

2,210

3,560

3,850

302.2.1.3 ตู้สินค้าเปล่า

400

600

640

302.2.2.1 ตู้สินค้า FCL

360

940

1,005

302.2.2.2 ตู้สินค้าเปล่า

300

450

480

302.1.2 ณ ท่าเทียบเรือ ส่งมอบโดยตรงทางบก หรือ ทางน้้า

302.1.3 ณ ที่ทอดสมอ ส่งมอบโดยตรงทางน้้า

302.2 ตู้สินค้าขาออก
302.2.1 ณ ท่าเทียบเรือ จากลานเก็บตู้สินค้า

302.2.2 ณ ท่าเทียบเรือ บรรทุกลงเรือโดยตรงทางบก หรือทางน้้า

302.2.3 ณ ที่ทอดสมอ บรรทุกลงเรือโดยตรงทางน้้า
302.2.3.1 ตู้สินค้า FCL

420

625

670

302.2.3.2 ตู้สินค้าเปล่า

200

300

320

303. ค่าภาระตู้สินค้าเปลี่ยนสถานภาพ (CHANGE OF CONTAINER STATUS CHARGE)
เป็นค่าภาระเมื่อมีการเปลี่ยนสถานภาพจากตู้สินค้า LCL เป็น FCL หรือ FCL เป็น LCL ตามค้าร้องขอของเจ้าของเรือหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากค่าภาระ
การใช้ท่าของตู้สินค้าขาเข้า ล้าดับที่ 302.1 ในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู้
303.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

300

303.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

450

303.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต

500

304. ค่าภาระตู้สินค้าที่ยกเลิก (SHUT – OUT CONTAINER CHARGE)
เป็นค่าเคลื่อนย้ายตู้มีสินค้า หรือตู้สนิ ค้าเปล่าที่รอบรรทุกลงเรือ ณ ลานวางตู้สินค้าขาออก แต่ถูกยกเลิกจากเรือ และต่อมาได้
บรรทุกลงเรือ เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู้
304.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

300

304.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

450

304.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต

500

305. ค่าภาระตู้สินค้าผ่านหรือถ่ายล้า (SHIFTING OR TRANSSHIPMENT CONTAINER CHARGE)
เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู้
20

40

เกิน 40

305.1.1 ตู้มีสินค้า

555

835

890

305.1.2 ตู้สินค้าเปล่า

300

450

480

305.1 วางพักบนท่าหรือยานพาหนะทางบก

305.2 วางพักบนยานพาหนะทางน้้า
305.2.1 ตู้มีสินค้า

370

590

595

305.2.2 ตู้สินค้าเปล่า

200

300

320

กรณีวางพักบนท่า หรือยานพาหนะทางบก ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากตู้สินค้า 15 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ ถ้า
มิได้น้าออกภายในระยะเวลายกเว้นจะเรียกเก็บค่าฝากตามหลักเกณฑ์ค่าภาระฝาก ตู้สินค้าขาเข้า ล้าดับที่ 310.1 เว้นแต่ตู้สินค้า
ผ่านหรือถ่ายล้าที่น้าเข้าโดยเรือเดินทะเลต่างประเทศ เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น ให้เรียกเก็บเป็นรายวันโดยนับวันที่ 16 เป็นวัน
เริ่มต้นการจัดเก็บค่าภาระดังกล่าว

306. ค่าภาระยกขนตู้สินค้า (LIFT ON/LIFT OFF CHARGES)
เป็นค่ายกตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่าขึ้นบนยานพาหนะ ณ ลานเก็บตู้สินค้าส่งมอบให้แก่ผู้น้าเข้า เพื่อน้าออกนอกเขต
ศุลกากรทางบกหรือทางน้้า โดยตู้สินค้าน้าออกนอกเขตศุลกากรทางน้้า ได้รวมค่ายกขนตู้สินค้า (WHARF HANDLING
CHARGE) จากลานเก็บตู้สินค้า และค่าบรรทุกลงเรือล้าเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง (LIFTING CHARGE) ด้วย ส้าหรับตู้
สินค้าขาเข้า หรือ โดยวิธีปฏิบัติในทางกลับกันส้าหรับตู้สินค้าขาออก
เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
บาท/ตู้
20\'
306.1 ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นบนยานพาหนะ (LIFT ON CHARGES )
306.1.1 น้าออกนอกเขตศุลกากรทางบก

40\'

เกิน 40\'

306.1.1.1 ตู้สินค้า FCL

340

360

380

670

930

1,010

306.2.1.1 ตูส้ ินค้า FCL

500

750

800

306.2.1.2 ตู้สินค้าเปล่า

240

360

380

บรรทุกโดยปั้นจั่นของท่าเรือ
306.1.2.4 ตู้สินค้าเปล่า
306.2 ยกตู้สินค้าขาออกลงจากยานพาหนะ (LIFT OFF CHARGES )

306.2.2 น้าผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางน้้า โดยเรือล้าเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง
ขนถ่ายโดยปั้นจั่นของเรือ
306.2.2.1 ตู้สินค้า FCL

1,430 2,170 2,430

306.2.2.2 ตู้สินค้าเปล่า

520

780

306.2.2.3 ตู้สินค้า FCL

930

1,320 1,430

306.2.2.4 ตู้สินค้าเปล่า

670

930

830

ขนถ่ายโดยปั้นจั่นของเรือ

1,010

ตู้สินค้าน้าผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางน้้าตามล้าดับที่ 306.2.2 ไม่เรียกเก็บค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้าขาออก ล้าดับที่ 302.2

307. ค่าภาระการจัดเรียงตู้สินค้าใหม่ (RE-LOCATION CHARGE)
เป็นค่าจัดเรียงตู้สินค้า FCL ขาเข้าที่มิได้น้าออกนอกเขตศุลกากรภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้น การขนถ่ายของเรือไม่ว่าจะ
มีการจัดเรียงตู้สินค้านั้นใหม่หรือไม่ก็ตาม เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีก ในอัตรา ดังนี้
บาท/ตู้
307.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

300

307.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

510

307.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต

600

308. ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (EXTRA CONTAINER MOVEMENT CHARGES)
เป็นค่าเคลื่อนย้ายตู้สินค้าตามค้าร้องขอของเจ้าของเรือ หรือ ตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู้
20

40

เกิน 40

308.1 ภายในพื้นที่วางตู้สินค้า (BAY) เดียวกัน

300

510

600

308.2 จากพื้นที่วางตู้สินค้า (BAY) หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง

830

1250

10

309. ค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ (RAIL TRANSFER CHARGES)
เป็นค่าเคลื่อนย้ายตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่าจากลานเก็บตู้สินค้าไปยังลานวางตู้สินค้ารถไฟและยกตู้ สินค้าขึ้นบนแคร่ รถไฟ
ส้าหรับตู้สินค้าขาเข้า หรือ โดยปฏิบัติในทางกลับกันส้าหรับตู้สินค้าขาออก เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู้/วัน
20\'

40\'

เกิน 40\'

309.1.1 ตู้สินค้า FCL

690

1,040

1,110

309.1.2 ตู้สินค้าเปล่า

250

370

400

309.2.1 ตู้สินค้า FCL

250520

500780

800830

309.2.2 ตู้สินค้าเปล่า

250

370

400

309.1 ตู้สินค้าขาเข้า

309.2 ตู้สินค้าขาออก

310. ค่าภาระฝากตู้สินค้า (CONTAINER STORAGE)
ตู้สินค้า FCL, LCL หรือตู้สินค้าเปล่า ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
ส้าหรับตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 61\'C หรือ 141\'F หรือต่้ากว่า ได้รับ
ยกเว้นค่าภาระฝากตู้สินค้า 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของตู้สินค้านั้น ๆ
เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา ดังนี้

บาท/ตู้/วัน
ระยะเวลาฝากสินค้า (วัน)
1-7

8-14

ตั้งแต่ 15

310.1.1.1 ขนาด 20 ฟุต

125

250

400

310.1.1.2 ขนาด 40 ฟุต

250

500

800

310.1.1.3 ขนาดเกิน 40 ฟุต

310

620

990

310.1.1 ตู้มีสินค้า

310.2 ตู้สินค้าขาออก (OUTWARD CONTAINER)
310.1.2 ตู้สินค้าเปล่า
310.1.2 ตู้สินค้าเปล่า

25

50

100

310.1.2.2 ขนาด 40 ฟุต

50

100

200

310.1.2.3 ขนาดเกิน 40 ฟุต

60

120

240

310.2.1 ตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่า

ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันน้าผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้้า เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียก
เก็บเป็นรายวันในอัตราค่าภาระฝากตู้สินค้าขา เข้า ล้าดับที่ 310.1.1 หรือ 310.1.2 แล้วแต่กรณี
310.2.2 ตู้สินค้า LCL

เรียกเก็บเป็นรายวัน นับถัดจากวันที่บรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า LCL ในอัตราค่าภาระฝากตู้สินค้าขาเข้า ล้าดับที่ 310.1.1 เว้นแต่ยังอยู่
ในระยะเวลายกเว้น ค่าภาระฝากตู้สินค้าเปล่า ล้าดับที่ 310.1.2 หรือ 310.2.1 แล้วแต่กรณี ส้าหรับค่าภาระฝากตู้สินค้าบรรจุเกิน
ขนาด ทั้งขาเข้าและขาออก เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตราที่ก้าหนดข้าง

4.Equipment Hire And Admission Fee Inside Laem Chabang Port
หลักเกณฑ์การเช่าใช้เครื่องมือยกขน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
401. ค่าเช่าปั้นจั่นยกตู้สินค้าเดินบนรางหน้าท่า (RAIL MOUNTED SHIP/SHORE CRANE)
บาท/คัน/ชั่วโมง
ขนาด 40 ตัน

10,000

402. รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE)
บาท/คัน/ชั่วโมง
ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE) ขนาด 40-50 ตัน

5,400

403. ค่าเช่ารถยก (FORK LIFT TRUCK)
บาท/คัน/ชั่วโมง
403.1 ขนาด 2 ตัน (5,000 ปอนด์)

400

403.2 ขนาด 3 ตัน (7,000 ปอนด์)

500

403.3 ขนาด 5 ตัน (12,000 ปอนด์)

600

404. ค่าเช่ารถยกตู้สินค้า (CONTAINER LIFTING EQUIPMENT)
บาท/คัน/ชั่วโมง
404.1 ขนาด 5-16 ตัน (TOP LOADER)

1800

404.2 ขนาด 30-40 ตัน (REACH STACKER)

4000

404.3 ขนาด 30-40 ตัน (TOP LOADER,CONTAINER STACKER)

บาท/ตู/้ ครั้ง

(เฉพาะเพื่อยกขนตู้สินค้าขึ้น - ลง รถไฟ)

200

405. ค่าเช่าหัวรถยนต์ลากรถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (YARD HUSTLER, YARD TRACTOR)
บาท/คัน/ชั่วโมง
ขนาด 30-40 ตัน

1000

406. ค่าเช่ารถพ่วง (TRAILER)
บาท/คัน/ชั่วโมง
406.1 รถพ่วงอเนกประสงค์ (MULTI PURPOSE) ขนาด 30 ตัน

150

406.2 รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (CONTAINER CHASSIS) ขนาด 30 ตัน 150

407. ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก (MOTOR TRUCK)
บาท/คัน/ชั่วโมง
รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน

500

408. ค่าเช่าเครื่องมือยกขนอื่น ๆ (OTHER HANDLING EQUIPMENT)
บาท/อัน/ชั่วโมง
408.1 โครงเหล็กยกตู้สินค้า (SPREADER) ขนาด20/40 ฟุต

200
บาท/แผง/ชั่วโมง

408.2 ไม้รองสินค้า (PALLET) ขนาด 2 ตัน
408.3 อุปกรณ์อื่น ๆ ให้ท้าความตกลงเป็นราย ๆ ไป

20

409.ค่าเช่ารถดูดฝุ่น (HIRE OF POWER BROOM WITH BLOWER VEHICLE)
บาท/ชั่วโมง
9.1 ในเวลาปฏิบัติงานปกติ

1,000

9.2 นอกเวลาปฏิบัติงานปกติคิดเพิ่มจากล้าดับที่ 9.1

200

410. ค่าเช่าเรือบริการ (HIRE OF SERVICE BOAT)
บาท/ชั่วโมง
410.1 เรือขนาดไม่เกิน 150 แรงม้า

1,000

410.1 เรือขนาดเกิน 150 แรงม้า

3000

411. ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (TELEPHONE SERVICE ON BOARD)
411. ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (TELEPHONE SERVICE ON
BOARD)
เรียกเก็บในอัตรา

บาท/เครื่อง/วัน
300

เป็นค่าใช้โทรศัพท์บนเรือที่เทียบท่าในการติดต่อภายในท่าเรือ ตามค้าร้องขอของเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บ
เป็นรายวันในอัตรา ค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อภายนอกท่าเรือ เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกตามอัตราของหน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์

412. ค่าบริการน้้าจืด (WATER SUPPLY SERVICES)
บาท/ลูกบาศก์เมตร
เป็นค่าบริการน้้าจืด ณ ท่าเทียบเรือ เรียกเก็บในอัตรา

25

ค่าบริการน้้าจืดอย่างต่้าต่อครั้ง (MINIMUM CHARGE) คิด 50 ลูกบาศก์เมตร

413. ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE)
บาท
เป็นค่าบริการชั่งตู้มีสินค้าที่ผ่านเข้ามาในเขตศุลกากร หรือน้าออก
นอกเขตศุลกากรทางรถยนต์เท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

30

414. ค่าบริการตู้สินค้าห้องเย็น (REEFER CONTAINER SERVICES)
เป็นค่าใช้อุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้า ส้าหรับตู้สินค้าห้องเย็น เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
บาท/ตู้
414.1 ทดสอบก่อนใช้ (PRE-TRIP INSPECTION)
414.1.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

215

414.1.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

350

414.1.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต

405

ถ้ากระแสไฟฟ้าเกิน3 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน ตามล้าดับที่ 14.2
บาท/ตู้
414.2 ใช้กระแสไฟฟ้า (Electronic Supply)
414.1.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

430
700

414.1.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต

810

415. ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือยกขนผ่านท่า (ADMISSION FEE FOR VEHICLES AND EQUIPMENT)
15.1 ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
เป็นค่าน้ายานพาหนะและเครื่องมือยก
ขนเข้ามาในเขตศุลกากร เรียกเก็บใน บาท/คัน/เที่ยว
อัตรา ดังนี้
15.1.1 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ
15.1.2 รถยนต์หัวลาก หรือรถยนต์หัว
ลากพร้อมรถพ่วง

35
100

15.1.3 รถยก หรือรถยกตู้สินค้า

110

15.1.4 รถปั้นจั่นทุกขนาด

330
บาท/แคร่/เที่ยว

15.1 ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
15.1.5 รถไฟทุกประเภท

35

ค่าธรรมเนียมตามล้าดับที่ 15.1 ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ด้วยแล้ว
15.2 ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตศุลกากร
เป็นค่าอยู่ของยานพาหนะ และ
เครื่องมือยกขน ในเขตศุลกากรเกิน 24
ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่น้าเข้ามาเรียก บาท/คัน/วัน
เก็บเป็นรายวัน ในอัตรา ดังนี้
15.2.1 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ
15.2.2 รถยนต์หัวลาก หรือรถยนต์หัว
ลากพร้อมรถพ่วง

200
300

15.2.3 รถยก หรือรถยกตู้สินค้า

200

15.2.4 รถปั้นจั่นทุกขนาด้า

500

15.2.3 รถยก หรือรถยกตู้สินค้า

200
บาท/แคร่/วัน

15.2.5 รถไฟทุกประเภท

20

416. ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้้า (FLOATING CRANE FEE)
เป็นค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานยกสิ่งของ ขึ้นหรือลงเรือ ของปั้นจั่นลอยน้้าเอกชนภายในอาณาบริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
บาท/ชั่วโมง
เรียกเก็บในอัตรา

1,000

5. Announcement
501. การขอยกเว้นค่าภาระเรือเข้าท่า (port Dues)ระหว่างท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ

502. ลดอัตราค่าภาระ และค่าธรรมเนียมของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว

503. อัตราค่าภาระและค่าธรรมเนียมที่ปรับลดลงตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538

504. ลดค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว

505. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการเรือลากจูง และค่าภาระฝากสินค้า / ตู้สินค้าถ่ายล้า จากต่างประเทศ ของท่าเรือ
แหลมฉบัง

506. ก้าหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าภายในประเทศบรรทุก / ขนถ่ายขึ้นลงเรือ FERRY แบบ RO/RO ณ ท่าเรือแหลม
ฉบัง

507. แก้ไขหน่วยในการคิดค่าภาระเกี่ยวกับเรือ ของท่าเรือแหลมฉบัง

508. การจัดเก็บค่าภาระฝากสินค้าผ่านแดนตามอัตราค่าภาระสินค้าขาข้าวของท่าเรือแหลมฉบัง

509. ปรับลดค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว

510. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง

511. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า

512. (ชะลอการเรียกเก็บไปก่อนจนกว่าจะมีค้าสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วจะแจ้งให้ทราบ) ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การออกบัตรอนุญาตเข้าออกเขตศุลกากร พ.ศ.2553

513. (ชะลอการเรียกเก็บไปก่อนจนกว่าจะมีค้าสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วจะแจ้งให้ทราบ) ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง
การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือตู้สินค้าขาออกผ่านเข้าเขตศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง

514. (ชะลอการเรียกเก็บไปก่อนจนกว่าจะมีค้าสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วจะแจ้งให้ทราบ) ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553

