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ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย 
วาดวยวธิีปฏิบตัิในการใชทาเรือ  บรกิาร  และความสะดวกตาง ๆ  (ฉบบัที่  ๑๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการใชทาเรือ  บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  

ใหเหมาะสมกับปจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติการทาเรือ 

แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และขอ  ๑๓  ของระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยการใชทาเรือ  

บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  จึงใหวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนีเ้รยีกวา  “ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติในการใชทาเรือ  

บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  ของระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติ

ในการใชทาเรือ  บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบการทาเรือ

แหงประเทศไทย  วาดวยวิธปีฏิบตัิในการใชทาเรือ  บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  (ฉบับท่ี  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

และใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๔ การจัดสงขอมูลบัญชีตูสินคาขาเขา  (Inward  Container  List) 

     ๔.๑ เจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือตองจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส

บัญชีตู สินคาขาเขาท่ีถูกตองและครบถวน  ตามรูปแบบมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  ผานระบบ 

การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window  :  NSW)  กอนเรือเทียบทา

ไมนอยกวา  ๖  ช่ัวโมง  โดยจะใชเวลาที่ระบบคอมพิวเตอรของการทาเรือแหงประเทศไทย  ไดรับขอมูล

จากระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  ของกรมศุลกากรเปนเวลาของการรับขอมูล 

     ๔.๒ เจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือรายใดท่ีจัดสงขอมูลบัญชี 

ตูสินคาขาเขาผานระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  และพบปญหาที่ไมสามารถ 

สงไดสมบูรณ  ใหจัดสงขอมูลใหมกอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๖  ชั่วโมง 

     ๔.๓ กรณีท่ีขอมูลบางรายการที่จัดสงไมถูกตอง  และ/หรือไมครบถวน  

เจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือตองขอยกเลิก  หรือแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายการ  โดยใหย่ืนขอแกไข

ขอมูลรายการนั้น  หรือจัดสงใหมทั้งหมดผานทางระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  

กอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง   
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     ๔.๔ กรณีที่จัดสงขอมูลตูสินคาขาเขาไมทันกําหนดเวลา  ตามขอ  ๔.๑  

หรือขอ  ๔.๒  หรือขอ  ๔.๓  การทาเรือแหงประเทศไทย  จะไมดําเนินการขนถายตูสินคาจนกวาจะไดรับขอมูล

เปนท่ีเรียบรอย  เจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือตองชําระเบี้ยปรับเปนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาทถวน)  

ตอเที่ยวเรือ 

      สวนการขอแกไขขอมูลหลังจากเรือเริ่มทําการขนถายตูสินคาแลว  

เปนเหตุใหการทาเรือแหงประเทศไทยเกิดกิจกรรมตองปฏิบัติ  จะเรียกเก็บคาภาระและคาบริการ 

ตามความเปนจริง 

     ๔.๕ กรณีที่เจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือไมจัดสงขอมูลบัญชี 

ตูสินคาขาเขา  ทําใหการทาเรือแหงประเทศไทยตองดําเนินการบันทึกขอมูลบัญชีตูสินคาขาเขา  เจาของเรือ  

หรือตัวแทนเจาของเรือตองชําระคาบริการบันทึกขอมูล  ๒๐  บาท  (ย่ีสิบบาทถวน)  ตอตู  ไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

     ๔.๖ กรณีท่ีระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  

เกิดขัดของ  ทําใหไมสามารถสงขอมูลได  ใหสงโดยวิธีอื่นตามที่การทาเรือแหงประเทศไทยกําหนด” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  ของระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติ

ในการใชทาเรือ  บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบการทาเรือ

แหงประเทศไทย  วาดวยวิธปีฏิบตัิในการใชทาเรือ  บริการ  และความสะดวกตาง ๆ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

และใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๕ การจัดสงขอมูลบัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือ  (Inward  Cargo  Manifest)  

     ๕.๑ เจาของตูสินคา  หรือตัวแทนเจาของตูสินคาตองจัดสงขอมูล 

บัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือของเรือตูสินคา  หรือเจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือตองจัดสงขอมูล

บัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือของเรือสินคาท่ัวไป  ท่ีถูกตองและครบถวนตามรูปแบบมาตรฐานที่ศุลกากร

กําหนดผานระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  (National  Single  Window  :  NSW)  กอนเรือเทียบทา

ไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  โดยจะใชเวลาท่ีระบบคอมพิวเตอรของการทาเรือแหงประเทศไทยไดรับขอมูล 

จากระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  ของกรมศุลกากร  เปนเวลาของการรับขอมูล 

     ๕.๒ การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือ   

      ๕.๒.๑ ภายในกําหนด  ๔๘  ชั่วโมง  นับแตกรมศุลกากรไดรับ

การรายงานเรือเขาสําเร็จ  หากมีขอมูลบางรายการท่ีจัดสงไมถูกตอง  และ/หรือไมครบถวน  (การทาเรือ
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แหงประเทศไทยจะอนุญาตใหแกไขไดในกรณีที่ไมสงผลกระทบตอบัญชีตูสินคาขาเขา)  ใหเจาของตูสินคา  

หรือตัวแทนเจาของตูสินคา  หรือเจาของเรือหรือตัวแทนเจาของเรือจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสขอแกไข

ขอมูลรายการนั้น  หรือจัดสงใหมทั้งหมดผานทางระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว 

      ๕.๒.๒ การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือภายหลัง  

๔๘  ชั่วโมง  นับแตกรมศลุกากรไดรับการรายงานเรือเขาสําเร็จ  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนเจาของตูสินคา

ย่ืนเอกสารคํารองขอแกไข  (Amend  Should  Be/Shortlanded/Overlanded)  ณ  แผนกโรงพักสินคาพิธีการ  

ฝายปฏิบัติการเรือและสินคา  ทาเรือกรุงเทพ 

     ๕.๓ กรณีที่จัดสงขอมูลบัญชีสินคาขาเขาสําหรบัเรอืไมทันกําหนดเวลา

ตามขอ  ๕.๑  เจาของเรือ  หรือตัวแทนเจาของเรือตองชําระเบี้ยปรับเปนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาทถวน)  

ตอเที่ยวเรือ 

      สวนการขอแกไขขอมูลหลังจากเรือเริ่มทําการขนถายตูสินคาแลว  

เปนเหตุใหการทาเรือแหงประเทศไทยเกิดกิจกรรมตองปฏิบัติ  จะเรียกเก็บคาภาระและคาบริการ 

ตามความเปนจริง 

     ๕.๔ กรณีท่ีเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนเจาของตูสินคา  หรือเจาของเรือ

หรือตัวแทนเจาของเรือไมจัดสงขอมูลบัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือ  ทําใหการทาเรือแหงประเทศไทย 

ตองดําเนินการบันทึกขอมูลบัญชีสินคาขาเขาสําหรับเรือเอง  เจาของตูสินคา  หรือตัวแทนเจาของตูสินคา

ตองชําระคาบริการบันทึกขอมูล  ๑๐๐  บาท  (หนึ่งรอยบาทถวน)  ตอใบตราสง  ซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     ๕.๕ กรณีท่ีระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ณ  จุดเดียว  

เกิดขัดของ  ทําใหไมสามารถสงขอมูลได  ใหสงโดยวิธีอื่นตามที่การทาเรือแหงประเทศไทยกําหนด”   

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการทาเรือกรุงเทพรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกาํหนด

วิธีปฏิบัติแลวรายงานใหผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยทราบ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เรือเอก  สุทธินนัท  หตัถวงษ 

ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย 


