ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้เขตท่าเรื อศรี ราชา พ.ศ.
2545 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545 และเริ่ มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยกาหนดค่าธรรมเนียม
ในเขตท่าเรื อศรี ราชา ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการใช้เขตท่าเรื อศรี ราชา ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการใช้น่านน้ า (Port Due)
- ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ นค้ากลางน้ า (Cargo Operation Due)
- ค่าธรรมเนียมการจอดเรื อกลางน้ า (Anchorage Due)
ซึ่ งกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้เขตท่าเรื อศรี ราชา พ.ศ.
2545 ได้กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภทเพียงอย่างเดียว มิได้กาหนดในรายละเอียดและขั้นตอนของการดาเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ดังนั้น กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวีจึงได้มีคาสั่งกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี ที่
404/ 2550 เรื่ องมอบหมาย มอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เขตท่าเรื อ
ศรี ราชา และประกาศกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี ที่ 299 / 2550 เรื่ องการชาระค่าธรรมเนียมในเขต
ท่าเรื อศรี ราชา เพื่อวางวิธีปฏิบตั ิการชาระค่าธรรมเนียม เพื่อให้การชาระค่าธรรมเนียมในเขตท่าเรื อศรี ราชา
เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้เขตท่าเรื อศรี ราชา พ.ศ. 2545 เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลมากที่สุด โดยมีวธี ี การและขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ในการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการการใช้ เขตท่ าเรื อศรี ราชา
นั้น ต้ องปฏิ บัติงาน เชื่ อมโยงกับงาน
การพิจารณารั บรายงานเรื อเข้ า การพิจาณาตรวจปล่ อยเรื อ และการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ เรื อออกจากท่ า
(Port Clearance) และจะแยกเก็บเป็ นสองลักษณะคือ สาหรั บเรื อที่เข้ าจอดเทียบท่ า และเรื อที่จอดทอดสมอ เรื อที่
เข้ าจอดเทียบท่ าจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมการใช้ น่านนา้ เพียงอย่ างเดียวและจะเรี ยกเก็บตอนแจ้ งเรื อเข้ าเลย หรื อ
ตอนแจ้ งเรื อออกจากท่ า แล้ วแต่ บริ ษัทตัวแทนเรื อสะดวก ส่ วนกรณี เรื อที่เข้ าจอดทอดสมอบริ เวณเกาะสี ชังจะรี
ยกเก็บค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ (ค่ าใช้ น่านนา้ ค่ าจอดทอดสมอ และค่ าขนถ่ ายสิ นค้ ากลางนา้ )ตอนแจ้ งเรื อออกจาก
ท่ า และต้ องชาระค่ าธรรมเนียมก่ อนรั บใบอนุญาตให้ เรื อออกจากท่ า โดย มีวิธีการและขัน้ ตอนดังนี ้
1. การจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการใช้ น่านนา้ (Port Due) จะเรียกเก็บต่ อเทีย่ วสาหรับเรือเดิน
ต่ างประเทศขาเข้ า โดยพิจารณาเก็บตามขนาดของเรือดังนี้
1.1 เรื อขนาดตั้งแต่ 750 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 20,000 ตันกรอส คิดตันกรอสละ 20 สตางค์
1.2 เรื อขนาดเกิน 20,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 40,000 ตันกรอส ส่ วนที่เกินคิดตันกรอส ละ
10 สตางค์
1.3 เรื อขนาดเกิน 40,000 ตันกรอส ส่ วนที่เกินคิดตันกรอสละ 5 สตางค์

วิธีการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการใช้ น่านนา้ (Port Due)
ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะเรื อเดินต่างประเทศที่มีขนาดตั้งแต่
750 ตันกรอส โดยจะ
เรี ยกเก็บทั้งเรื อที่เข้าจอดเทียบท่าและเรื อที่จอดทอดสมอบริ เวณเขตจอดเรื อเกาะสี ชงั ในการพิจารณาว่าเรื อลาใด
เป็ นเรื อเดินต่างประเทศนั้น พิจารณาจากประเภทการใช้และเขตการเดินเรื อ ซึ่ งหมายถึงเรื อที่สามารถเดินเรื อ
ระหว่างประเทศได้ โดยออกใบแจ้งหนี้ให้กบั บริ ษทั ตัวแทนเรื อ เมื่อบริ ษทั ตัวแทนเรื อมาดาเนินการแจ้งเรื อเข้า
หรื อแจ้งเรื อออกจากท่า (ยืน่ แบบ ท. 30) ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรื อออกไปของเรื อในเมือง
ท่า หรื อเขตท่าเรื อใดๆ ในน่านน้ าไทย และการออกใบอนุญาตเรื อออกจากท่า เอกสารที่ใช้ประกอบในการชาระ
ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย แบบ ท. 30 (General Declaration) ใบทะเบียนเรื อ ( Ship Registry) และ ใบสาคัญ
รับรองขนาดตันของเรื อ (International Tonnage Certificate) โดยมีวธิ ี การคานวณค่าธรรมเนียมดังนี้
- เรื อที่มีขนาดต่ากว่า 750 ตันกรอส ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมการใช้น่านน้ าต่อเที่ยวเรื อ
- เรื อที่มีขนาดตั้งแต่ 750 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 20,000 ตันกรอส วิธีการคานวณ
ค่าธรรมเนียม : ขนาดตันกรอสของเรื อ x 0.20 บาท
- เรื อที่มีขนาดเกิน 20,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 40,000 ตันกรอส วิธีการคานวณ
ค่าธรรมเนียม : (20,000 x 0.20) + ((40,000- ขนาดตันกรอสของเรื อ) x 0.10) บาท
- เรื อที่มีขนาดเกิน 40,000 ตันกรอส วิธีการคานวณค่าธรรมเนียม : (20,000 x 0.20) +
(20,000 x 0.10) + ((ขนาดของเรื อ – 40,000) x 0.05) บาท
ตัวอย่างในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น่านน้ า
(Port Due) ของเรื อชื่อ M.T. ULAN
สัญชาติ PANAMA ขนาด 157,814 ตันกรอส เดินทางมาจากประเทศสิ งคโปร์ จอดเทียบท่า SBM ของบริ ษทั ไทย
ออยล์ จากัด (มหาชน) เพื่อทาการขนถ่ายน้ ามันดิบ โดยมีบริ ษทั ISS THORESEN AGENCIES LTD. เป็ นบริ ษทั
ตัวแทนเรื อ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการใช้น่านน้ าขาเข้าเป็ นเงิน (20,000 x 0.20) + (20,000 x 0.10) + (117,814
x 0.05) = 11,890 บาท
2. การจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการขนถ่ ายสิ นค้ ากลางนา้ (Cargo Operation Due) จะเรี ยกเก็บ
สาหรับเรื อเดินระหว่างประเทศทั้งขาเข้า และขาออก ที่มาจอดเรื อเพื่อทาการขน ถ่ายสิ นค้ากลางน้ า ณ บริ เวณเขต
จอดเรื อศรี ราชาโดยเก็บตามน้ าหนักของสิ นค้าดังนี้
2.1 การขนถ่ายสิ นค้าเพื่อนาเข้า คิดตันละ 60 สตางค์
2.2 การขนถ่ายสิ นค้าเพื่อส่ งออก คิดตันละ 20 สตางค์
2.1 วิธีการจัดเก็บ การขนถ่ ายสิ นค้ าเพือ่ นาเข้ า
ให้เรี ยกเก็บเฉพาะเรื อเดินต่า งประเทศที่เข้ามาจอดทอดสมอเพื่อ ขน – ถ่าย สิ นค้าเพื่อนาเข้า
(Discharge) ภายในเขตจอดเรื อ เขตท่าเรื อศรี ราชา โดยออกใบแจ้งหนี้ให้บริ ษทั ตัวแทนเรื อ เมื่อบริ ษทั ตัวแทน
เรื อมาดาเนินการแจ้งเรื อเข้าหรื อแจ้งเรื อออก แล้วแต่กรณี (ยืน่ แบบ ท. 30) ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการเข้า
มาหรื อออกไปของเรื อในเมืองท่า หรื อเขตท่าเรื อใดๆ ในน่านน้ าไทย และการออกใบอนุญาตเรื อออกจากท่า
เอกสารที่ใช้ประกอบในการชาระค่าธรรมเนียมประกอบด้วย สาเนาใบสาคัญแสดงบัญชีรายการสิ นค้า ( Cargoes
Manifest) ที่ใช้ยนื่ แสดงบัญชีรายการสิ นค้าต่อกรมศุลกากรโดยมีวธิ ี การคานวณค่าธรรมเนียมดังนี้
จานวนสิ นค้าที่ ขน
– ถ่าย (Discharge) x 0.60 บาท

ตัวอย่างในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ นค้าเพื่อนาเข้าของเรื อชื่อ
M.V.
MARITIME JEONGAM สัญชาติ PANAMA ขนาด 27,986 ตันกรอส บรรทุกถ่านหิ น จานวน 50,499 ตัน
เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซี ย เข้ามาจอดเพื่อทาการขนถ่ายบริ เวณเขตจอดเรื อศรี ราชา เขตท่าเรื อศรี ราชา มี
บริ ษทั JUBILEE SHIPPING CO.,LTD. เป็ น บริ ษทั ตัวแทนเรื อ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ นค้ากลาง
น้ าเพื่อนาเข้า เป็ นเงิน 50,499 x 0.60 = 30,299 บาท
2.2 วีธีการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการขนถ่ ายสิ นค้ าเพือ่ ส่ งออก
ให้รียกเก็บเฉพาะเรื อสิ นค้าเดินต่างประเทศที่เข้ามาจอดทอดสมอเพื่อ ขน – ถ่าย สิ นค้าเพื่อ
ส่ งออก (Load) ภายในเขตจอดเรื อ เขตท่าเรื อศรี ราชา โดยออกใบแจ้งหนี้ให้บริ ษทั ตัวแทนเรื อ เมื่อบริ ษทั ตัวแทน
เรื อมาดาเนินการแจ้งเรื อออก (ยืน่ แบบ ท. 30) ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรื อออกไปของเรื อใน
เมืองท่า หรื อเขตท่าเรื อใดๆ ในน่านน้ าไทย และการออกใบอนุญาตเรื อออกจากท่า ซึ่ งจานวนการ Load สิ นค้า
ให้บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่ บัญชีปริ มาณสิ นค้าโดยประมาณ และบริ ษทั ตัวแทนเรื อต้องยืน่ สาเนาใบสาคัญแสดง
บัญชีรายการสิ นค้า ( Cargoes Manifest) ที่ใช้ยนื่ แสดงบัญชีรายการสิ นค้าต่อกรมศุลกากรภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ หากพบว่ายอดจานวนปริ มาณสิ นค้าที่ Load มีจานวนมากกว่าที่ยนื่ ก็เรี ยกเก็บเพิม่ เติม
เอกสารที่ใช้ประกอบในการชาระค่าธรรมเนียมประกอบด้วย สาเนาใบสาคัญแสดงบัญชีรายการสิ นค้า ( Cargoes
Manifest) ที่ใช้ยนื่ แสดงบัญชีรายการสิ นค้าต่อกรมศุลกากรโดยมีวธิ ี การคานวณค่าธรรมเนียมดังนี้
จานวนสิ นค้าที่ ขน – ถ่าย (Load) x 0.20 บาท
ตัวอย่างในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ นค้ากลางน้ าเพื่อส่ งออกของเรื อชื่อ
M.V.
HEBEI FRIENDSHIP สัญชาติ HONG KONG ขนาด 10,512 ตันกรอส เดินทางมาจาก HIGH SEA เข้ามาจอด
ในเขตจอเรื อ เขตท่าเรื อศรี ราชา มีบริ ษทั THE BANGKOK SHIPPING AGENCY LTD . เป็ นบริ ษทั ตัวแทนเรื อ
จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ นค้ากลางน้ าเพื่อส่ งออกเป็ นเงิน 14,182.56 x 0.20 = 2,836.51 บาท
3. การจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการจอดเรือกลางนา้ ( Anchorage Due) จะเรียกเก็บสาหรับเรือ
เดินระหว่างประเทศทั้งขาเข้ า และขาออก ทีเ่ ข้ ามาจอดในบริเวณเขตจอดเรือ ภายในเขตท่าเรือศรีราชา โดยเรียก
เก็บตามขนาดของเรือ ตันกรอสละ 10 สตางค์ ต่อวัน
3.1 วิธีการจัดเก็บ จะออกใบแจ้งหนี้ให้ บริ ษทั ตัวแทนเรื อ เมื่อบริ ษทั ตัวแทนเรื อ
มา
ดาเนินการแจ้งเรื อออกจากท่าเพื่อขอใบอนุญาตให้เรื อออกจากท่า
3.2 การนับระยะเวลาการจอดเรื อกลางน้ าจะเริ่ มนับตั้งแต่เวลาที่เรื อทอดสมอจนถึงเวลาสมอ
ตั้งตรงเมื่อทาการถอนสมอเพื่อออกเรื อ เศษของวันให้คิดเป็ น 1 วันโดยจะอ้างอิงจากรายงานการถอนสมอเพื่อนา
เรื อออกจากเขตจอดเรื อของนาร่ องศรี ราชา

วีธีการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการการจอดเรือกลางนา้ (Anchorage Due) ให้เรี ยกเก็บเฉพาะเรื อ
เดินต่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกที่จอดทอดสมอ ณ บริ เวณเขตจอดเรื อเกาะสี ชงั โดย ออกใบแจ้งหนี้ให้บริ ษทั
ตัวแทนเรื อ เมื่อบริ ษทั ตัวแทนเรื อมาดาเนินการแจ้งเรื อออก (ยืน่ แบบ ท. 30) ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการเข้า
มาหรื อออกไปของเรื อในเมืองท่า หรื อเขตท่าเรื อใดๆ ในน่านน้ าไทย และการออกใบอนุญาตเรื อออกจากท่า การ
นับระยะเวลาจะนับตั้งแต่เวลาที่เรื อทอดสมอจนถึงเวลาสมอตั้งตรงเมื่อทาการถอนสมอออกเรื อ เศษของวันให้คิด
เป็ น 1 วัน และให้ตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานการนาเรื อออกจากเขตท่าศรี ราชาของนาร่ องศรี ราชาอีกครั้ง
โดยมีวธิ ี การคานวณค่าธรรมเนียมดังนี้
ขนาดตันกรอสของเรื อ x จานวนวันที่จอด x 0.10 บาท
ตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดเรื อกลางน้ า
(Anchorage Due) ของเรื อชื่อ M.V.
KYRIAKOS M สัญชาติ CYPRUS ขนาด 20,083 ตันกรอส เดินทางมาจากประเทศจีน โดยจอดเรื อบริ เวณเขต
จอดเรื อศรี ราชา เขตท่าเรื อศรี ราชา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 เพื่อทาการบรรทุกข้าว จานวน 30,800 ตัน และ
แจ้งออกเรื อในวันที่ 17 สิ งหาคม 2548 เดินทางไปประเทศ IRAQ ต่อไป มีบริ ษทั PANAMAX LIMITED เป็ น
บริ ษทั ตัวแทนเรื อ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการจอดเรื อกลางน้ า (Anchorage Due) เป็ นเงิน 20,083 x 22 x 0.10 =
44,182.60 บาท

แสดงขั้นตอนการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมกรณีเรือจอดเทียบท่าและ
บริษัทตัวแทนเรือชาระค่ าธรรมเนียมพร้ อมกับแจ้ งเรือเข้ า
1. บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่
แบบ ท. 30 แจ้งเรื อเข้า

2. บันทึกในแบบ ท. 30
รับแจ้งเรื อเข้า

3. ออกใบแจ้งหนี้ค่า
ธรรมการใช้น่านน้ า

4. ตัวแทนชาระค่าธรรม
การใช้น่านน้ า

เอกสารที่ใช้ประกอบในการออกใบ
แจ้งหนี้ค่าธรรมการใช้น่านน้ า
1. แบบ ท.30 (General Declaration)
2. ใบทะเบียนเรื อ (Ship Registry)
3. ใบสาคัญรับรองขนาดตันของเรื อ
(International Tonnage Certificate)

แสดงขั้นตอนการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมกรณีเรือจอดเทียบท่าและบริษัทตัวแทนเรือ
ชาระค่ าธรรมเนียมตอนแจ้ งเรือออกจากท่า
1. บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่
แบบ ท. 30 แจ้งเรื อเข้า

2. บันทึกในแบบ ท. 30
รับแจ้งเรื อเข้า

3. บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่
แบบ ท. 30 แจ้งเรื อออก

4. ออกใบแจ้งหนี้ค่า
ธรรมการใช้น่านน้ า

เอกสารที่ใช้ประกอบในการออกใบ
แจ้งหนี้ค่าธรรมการใช้น่านน้ า
1. แบบ ท.30 (General Declaration)
2. ใบทะเบียนเรื อ (Ship Registry)
3. ใบสาคัญรับรองขนาดตันของเรื อ
(International Tonnage Certificate)

5. บริ ษทั ตัวแทนชาระ
ค่าธรรมการใช้น่านน้ า
ก่อนรับใบอนุญาตให้
เรื อออกจากท่า

6. บริ ษทั ตัวแทนเรื อรับ
ใบอนุญาตให้เรื อออก
จากท่า
หมายเหตุ ในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้น่านน้ า จะเรี ยกเก็บตอนแจ้งเรื อเข้า หรื อแจ้งเรื อออก แล้วแต่บริ ษทั
ตัวแทนเรื อสะดวก แต่ท้ งั สองกรณี ต้องชาระค่าธรรมเนียมก่อนรับใบอนุญาตให้เรื อออกจากท่า

แสดงขั้นตอนการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมกรณีเรือจอดทอดสมอ บริเวณเขตจอดเรือเกาะสี ชัง
1. บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่ แบบ ท.
30 แจ้งเรื อเข้า
2. บันทึกในแบบ ท. 30 รับแจ้ง
เรื อเข้า
3. บริ ษทั ตัวแทนเรื อแจ้งเรื อ
ออกจากท่า
4. ออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมการ
ใช้น่านน้ า ค่าจอดทอดสมอ
และค่าขนถ่ายสิ นค้าเพื่อนาเข้า
และส่ งออกถ้าอยูใ่ นข่ายต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมท่า

เอกสารที่ใช้ประกอบในการออกใบ
แจ้งหนี้ค่าธรรมการใช้น่านน้ า
1. แบบ ท.30 (General Declaration)
2. ใบทะเบียนเรื อ (Ship Registry)
3.ใบสาคัญรับรองขนาดตันของเรื อ
(International Tonnage Certificate)
4. บัญชีรายการสิ นค้า (Cargoes
Manifest)

5. บริ ษทั ตัวแทนเรื อชาระ
ค่าธรรมเนียม ดังกล่าวข้างต้น
ก่อนรับใบอนุญาตให้เรื อออก
จากท่า

6.
บริ ษทั ตัวแทนเรื อรับ
ใบอนุญาตให้เรื อออกจาก

หมายเหตุ กรณี เป็ นการขนถ่ายสิ นค้าเพื่อส่ งออก ( Load) ให้บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่ บัญชีปริ มาณสิ นค้า
โดยประมาณ และให้บริ ษทั ตัวแทนเรื อยืน่ Cargoes Manifest ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ หาก
จานวนการ Load ไม่ตรงกับจานวนที่ยนื่ ก็เรี ยกเก็บเพิ่มเติม

4. ค่าธรรมเนียมการใช้น่านน้ า การขนถ่ายสิ นค้ากลางน้ า และการจอดเรื อกลางน้ า บริ ษทั
เจ้าของเรื อโดยตัวแทนเจ้าของเรื อ ต้องเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็ นเงินสดหรื อเช็ค
ก่อนรับใบอนุญาตให้เรื อออกจากท่า โดยวิธีดงั นี้

