
105. ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทัว่ไป (GENERAL CARGO WHARFAGE) 

เป็นค่าใชท่ี้จอดเรือและแรงงานในการด าเนินการขนถ่าย หรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปข้ึนท่าหรือลงเรือ (STEVEDORING) 
รวมทั้งค่าเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งหนา้ท่ากบัท่ีเก็บสินคา้ 
กรณีขนถ่ายหรือบรรทุกสินคา้ ณ ท่ีทอดสมอ ไม่รวมค่าด าเนินการขนถ่าย หรือบรรทุกสินคา้บนเรือ (STEVEDORING) เรียก
เก็บในอตัรา ดงัน้ี 
 ค่าใชท่ี้จอดเรือ  ค่าแรงงาน 
105.1 สินคา้ขาเขา้ (IMPORT CARGO) 
ณ ท่าเทยีบเรือ 
105.1.1 ขนถ่ายข้ึนท่าไปจนถึงท่ีเก็บสินคา้ 40 20 
105.1.2 ขนถ่ายขา้งล า ลงยานพาหนะทางบก หรือทางน ้ า 30 20 
105.1.3 ยานพาหนะท่ีขบัเคล่ือนข้ึนท่าเองถึงท่ีเก็บสินคา้ 30 - 
ณ ท่าเอกชน หรือทีท่อดสมอ 
105.1.4 ขนถ่ายข้ึนท่า หรือขนถ่ายชา้งล า 25 - 
105.1.5 ขนถ่ายน ้ ามนัดิบ หรือผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 
105.1.5.1 บรรจุภาชนะ 15 
10.5.1.5.2 ไม่บรรจุภาชนะ 0.5 
105.2 สินคา้ขาออก (EXPORT CARGO) 
105.2.1 บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ 30 20 
105.2.2 ยานพาหนะท่ีขบัเคล่ือนลงเรือเอง ณ ท่าเทียบเรือ 22 
105.2.3 บรรทุกลงเรือ ณ ท่ีทอดสมอ 2 - 
105.3 สินคา้ผา่นหรือถ่ายล า (THROUGH OR TRANSSHIPMENT CARGO) 
เรียกเก็บเม่ือขนถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือ 
105.3.1 วางพกับนท่า 20 20 
105.3.2 วางพกับนยานพาหนะทางน ้ า 15 20 
 

กรณีวางพกับนท่าไดรั้บยกเวน้ค่าภาระฝากสินคา้ 15 วนั นบัถดัจากวนัเสร็จส้ินการขนถ่ายของเรือ ถา้มิไดน้ าออก
ภายในระยะเวลา ยกเวน้ จะเรียกเก็บค่าฝากตามหลกัเกณฑค์่าภาระฝากสินคา้ขาเขา้ ล าดบัท่ี 204.1 เวน้แต่สินคา้ผา่นหรือถ่ายล าท่ี
น าเขา้โดยเรือเดินทะเลต่างประเทศ เม่ือพน้ระยะเวลา ยกเวน้ ใหเ้รียกเก็บเป็นรายวนั โดยนบัวนัท่ี 16 เป็นวนัเร่ิมตน้การจดัเก็บค่า
ภาระดงักล่าว 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 


