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1 บทน า  

1.1 วตัถปุระสงค ์ 

เอกสารคูม่อืการยืน่ใบค าขอน าเรอืเขา้เทยีบท่าฉบบันี้ถูกจดัท าขึน้เพื่ออธบิายถงึขอ้ก าหนดของโปรแกรม ตาม

ขอบเขตการด าเนินงานภายใต้โครงการระบบบรหิารงานเรอืและใบแจง้หน้ีของท่าเรอืแหลมฉบงั โดยเน้ือหาและ

กระบวนการขัน้ตอนทัง้หมดไดถู้กอธบิายเอาไวใ้นเอกสารคู่มอืการปฏบิตังิานฉบบันี้ เพื่อใหผู้้ใชง้านสามารถเขา้ใจ

ถงึขัน้ตอนและกระบวนการท างานของโปรแกรม 

1.2 ผูท่ี้เก่ียวข้องกบัเอกสารฉบบัน้ี   

 ตวัแทนเรอื 

 เจา้หน้าทีแ่ผนกบรกิารทา่ 

2 ขัน้ตอนการย่ืนใบค าขอน าเรือเข้าเทียบท่า 

2.1 การเข้าใช้งาน 

1. เขา้เวบไซตก์ารทา่เรอืแหลมฉบงัที ่URL http://laemchabangport.com/index.php 
2. Click ทีบ่รกิารขอน าเรอืเขา้เทยีบท่า VIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIS 

http://laemchabangport.com/index.php
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3. กรอก username และ password ตามทีไ่ดร้บัจากการลงทะเบยีนไวก้บั กองการเงนิ ทา่เรอืแหลมฉบงั 
4. Click ปุม่ Sign in 
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2.2 เมนูส าหรบัตวัแทนเรือ 

1. บรกิารเรอืเทยีบทา่ 
2. สอบถามขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผูใ้ชส้ามารถสรา้งและคน้หาใบค าขอเรอืเทยีบทา่ โดย Click ทีเ่มนู ใบค าขอเรอืเทยีบท่า ทีอ่ยูภ่ายใตเ้มนู บรกิารเรอื
เทยีบทา่ 
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2.3 การค้นหาใบค าขอน าเรือเข้าเทียบท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดเงือ่นไขการคน้หา ผูใ้ชส้ามารถระบุเงือ่นไขในการคน้หา berth application 
Field name Description Remark 
Berth App No. หมายเลขของเอกสาร berth application  
Call Sign สญัญาณเรยีกขาน  
Agent Code รหสัตวัแทนเรอื  
Arrive in Port วนัทีม่าถงึทา่เทยีบเรอื  
Status สถานะของเอกสาร berth application Draft คอืตวัแทนเรอืสรา้งเอกสารไว ้แต่ยงัไมไ่ด้

สง่ไปใหแ้ผนกบรกิารทา่ 
Return คอืแผนกบรกิารทา่สง่เอกสารกลบัมาให้
ตวัแทนเรอืแกไ้ขขอ้มลู 

 

2. รายการผลการคน้หาทีต่รงกบัเงือ่นไขทีร่ะบุ 
Field name Description Remark 
Berth App No. หมายเลขของเอกสาร berth application  
Call Sign สญัญาณเรยีกขาน  
Vessel Name ชื่อเรอื  
Agent Code รหสัตวัแทนเรอื  
Agent Name ชื่อตวัแทนเรอื  
Arrive in Port วนัทีม่าถงึทา่เทยีบเรอื  
Status สถานะของเอกสาร berth application Draft คอืตวัแทนเรอืสรา้งเอกสารไว ้แต่ยงัไมไ่ด้

สง่ไปใหแ้ผนกบรกิารทา่ 

 1 

                  

 

2 
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Field name Description Remark 
Return คอืแผนกบรกิารทา่สง่เอกสารกลบัมาให้
ตวัแทนเรอืแกไ้ขขอ้มลู 

Action การท างานทีส่ามารถท ากบัรายการขอ้มลู
นัน้ 

View, Edit, Print, Delete 

 
  

2.4 การสร้างใบค าขอน าเรือเข้าเทียบท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click ทีปุ่ม่ +Berth Application และกรอกขอ้มลูใบค าขอดงัต่อไปนี้ 

1. Vessel Profile ขอ้มลูเรอื 
 

 

 

 

 

 

 

Click ทีปุ่ม่ Search เพือ่คน้หา โดยระบุ call sign หรอื ชื่อเรอื แลว้เลอืกเรอืล าทีต่อ้งการยื่นใบค าขอ 
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2. Agent Profile ขอ้มลูตวัแทนเรอื 
โปรแกรมจะแสดงขอ้มลูรหสั ชื่อ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทร ของลกูคา้ 

3. Payment Method วธิกีารจา่ยเงนิ 
โปรแกรมจะแสดงขอ้มลู bank guarantee ของลกูคา้ 

 

4. Trip information 
Field name Description Remark 
Arrive in port วนัทีม่าถงึทา่เทยีบเรอื  
Departure out port วนัทีอ่อกจากท่าเทยีบเรอื  
Name of master ชื่อกปัตนัเรอื  
Original port ทา่เทยีบเรอืทีเ่ทยีบท่าประจ าการ  
Last port of call ทา่เรอืล่าสดุทีเ่ขา้เทยีบทา่  
Next port of call ทา่เรอืต่อไปทีเ่ขา้เทยีบทา่  
Final port ทา่เรอืสดุทา้ยทีเ่ขา้เทยีบท่า  
Wharf No. ทา่ทีค่าดวา่เรอืจะเขา้เทยีบทา่  
Voy No. ล าดบัของเทีย่วเรอื  

 

5. Type of Service ประเภทของบรกิาร 
6. Purpose of call วตัถุประสงคก์ารเขา้เทยีบท่า 
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7. Attached Document เอกสารทีแ่นบมาดว้ย 
8. Waste Bulk มขีองเสยีหรอืไม ่
9. Dangerous Cargo มสีนิคา้อนัตรายหรอืไม ่
10. Remark หมายเหตุ 

หลงัจากกรอกขอ้มลูครบแลว้ กดปุม่ Save Berth App. เพือ่บนัทกึขอ้มลูใบค าขอไวใ้นระบบ 
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2.5 การกรอกใบค าขอใช้บริการ  

กดที ่tab ‘Requests’ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพือ่ใหก้รอกขอ้มลูใบค าขอใชบ้รกิารต่างๆ ประกอบดว้ย เรอืลากจงู เรอื

รบัสง่เจา้หน้าทีน่ ารอ่ง น ้าจดื และอื่นๆ  

กดที ่ปุม่ +Request เพือ่เพิม่ขอ้มลูใบค าขอใชบ้รกิาร เมือ่กรอกขอ้มลูบรกิารครบแลว้ กดปุม่ Save Berth App. เพือ่บนัทกึ

ขอ้มลูใบค าขอเขา้ไปในระบบ 
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1. ค าขอใชเ้รอืบรกิารเรอืลากจงู 
 

 

 

 

 

Field name Description Remark 
Tug Boat Amount จ านวนเรอืลากจงูทีข่อใชบ้รกิาร  
Expected to use date วนัทีท่ีข่อใชบ้รกิาร ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชว้นัที ่

Arrive in port ในใบค าขอเทยีบทา่ 
Wharf No. ทา่เทยีบเรอื ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชท้่า ใน

ใบค าขอเทยีบท่า 
For ใชเ้รอืลากจงูเพื่อ Berthing เทยีบทา่ 

Shifting ยา้ยทา่ 
Sailing ออกจากทา่ 
Other อื่นๆ 

 

2. ค าขอใชเ้รอืรบัสง่เจา้หน้าทีน่ ารอ่ง 
 

 

 

 

Field name Description Remark 
Wharf No. ทา่เทยีบเรอื ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชท้่า ใน

ใบค าขอเทยีบท่า 
Expected to use date วนัทีท่ีข่อใชบ้รกิาร ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชว้นัที ่

Arrive in port ในใบค าขอเทยีบทา่ 
Trip จ านวนเรอืรบัสง่เจา้หน้าทีน่ ารอ่งที่

ขอใชบ้รกิาร 
 

For ใชเ้รอืรบัสง่เจา้หน้าทีน่ ารอ่งเพื่อ Berthing เทยีบทา่ 
Unberthing ออกจากทา่ 
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3. ค าขอใชน้ ้าจดื 
 

 

Field name Description Remark 
Wharf No. ทา่เทยีบเรอื ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชท้่า ใน

ใบค าขอเทยีบท่า 
Expected to use date วนัทีท่ีข่อใชบ้รกิาร ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชว้นัที ่

Arrive in port ในใบค าขอเทยีบทา่ 
Amount (Tons) ปรมิาตรของน ้า (ตนั)  

 

4. ค าขออื่นๆ 
 

 

Field name Description Remark 
Service Name บรกิาร Floating crane เรอืป ัน้จัน่ 

Passenger fee คา่บรกิารผูโ้ดยสาร
ผา่นทา่ 

Wharf No. ทา่เทยีบเรอื ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชท้่า ใน
ใบค าขอเทยีบท่า 

Quantity จ านวน  
Expected to use date วนัทีท่ีข่อใชบ้รกิาร ระบบตัง้คา่เริม่ตน้ให ้โดยใชว้นัที ่

Arrive in port ในใบค าขอเทยีบทา่ 
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2.6 การส่งใบค าขอน าเรือเข้าเทียบท่าไปให้แผนกบริการท่า  

เลอืกรายการใบค าขอทีต่อ้งการสง่ใหแ้ผนกบรกิารทา่ โดยท าเครือ่งหมายถกูทีห่น้ารายการนัน้ ในกรณีทีต่อ้งการเลอืกทุกรายการ

ใหท้ าเครือ่งหมายทีช่อ่งบนสดุ แลว้กดปุม่ Send to Front  

 

กดปุม่ ตกลง เพือ่ยนืยนัสง่ใบค าขอเรอืเทยีบทา่ใหแ้ผนกบรกิารทา่ 

 

 

3 การสอบถามข้อมลูสถานะใบค าขอน าเรือเข้าเทียบท่า 
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1. ก าหนดเงือ่นไขการคน้หา ผูใ้ชส้ามารถระบุเงือ่นไขในการคน้หา berth application 
Field name Description Remark 
Berth App No. หมายเลขของเอกสาร berth 

application 
 

Call Sign สญัญาณเรยีกขาน  
Vessel Name ชื่อเรอื  
Status สถานะของเอกสาร berth 

application 
Open แผนกบรกิารทา่ ตรวจสอบใบค าขอแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้ริม่
การใหบ้รกิาร 
In-progress อยูใ่นระหวา่งการใหบ้รกิารเรอื 
Revise แผนกผลประโยชน์ สง่ขอ้มลูกลบัใหแ้ผนกบรกิารทา่
ตรวจสอบ 
Return แผนกบรกิารทา่ สง่ใบค าขอคอืใหต้วัแทนเรอื 
Financial Review แผนกผลประโยชน์ ก าลงัตรวจสอบขอ้มลู 
Wait for issue invoice รอแผนกผลประโยชน์ ออกใบแจง้หน้ี 
Invoice complete แผนกผลประโยชน์ ออกใบแจง้หน้ีแลว้ 
Job cancel ยกเลกิใบค าขอ 

Berthing date 
from 

จากวนัทีเ่ทยีบทา่  

Berthing date to ถงึวนัทีเ่ทยีบท่า  
 

2. รายการผลการคน้หาทีต่รงกบัเงือ่นไขทีร่ะบุ 
Field name Description Remark 
Berth App No. หมายเลขของเอกสาร berth application  
Call Sign สญัญาณเรยีกขาน  
Vessel Name ชื่อเรอื  
Agent Code รหสัตวัแทนเรอื  
Agent Name ชื่อตวัแทนเรอื  
Berthing date 
from 

วนัทีเ่ทยีบท่า  

Bank guarantee ขอ้มลูเงนิค ้าประกนั  
Status สถานะของเอกสาร berth application Open แผนกบรกิารทา่ ตรวจสอบใบค าขอแลว้แต่

ยงัไมไ่ดเ้ริม่การใหบ้รกิาร 
In-progress อยูใ่นระหวา่งการใหบ้รกิารเรอื 
Revise แผนกผลประโยชน์ สง่ขอ้มลูกลบัใหแ้ผนก
บรกิารทา่ตรวจสอบ 
Return แผนกบรกิารทา่ สง่ใบค าขอคอืใหต้วัแทน
เรอื 
Financial Review แผนกผลประโยชน์ ก าลงั
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Field name Description Remark 
ตรวจสอบขอ้มลู 
Wait for issue invoice รอแผนกผลประโยชน์ 
ออกใบแจง้หน้ี 
Invoice complete แผนกผลประโยชน์ ออกใบแจง้
หนี้แลว้ 
Job cancel ยกเลกิใบค าขอ 

Create by User ทีส่รา้งใบค าขอ  
Create date เวลาทีส่รา้งใบค าขอ  
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4 Appendix A: ค าศพัทท่ี์เก่ียวข้อง 

หมายเลข ค าศพัท ์ ความหมาย 

1 ARRIVAL การมาถงึ 

  Pass Bar ผา่นจุดทีก่ าหนดไว ้

  In Port มาถงึท่าเทยีบเรอื 

  Voyage In หมายเลขการเดนิทางโดยทางเรอื ขาเขา้ทา่เทยีบเรอื 

2 Departure การออกเดนิทาง 

  Pass Bar Pass Bar 

  In Port มาถงึท่าเทยีบเรอื 

  Voyage Out หมายเลขการเดนิทางโดยทางเรอื ขาออกทา่เทยีบเรอื 

3 Document No. เลขทีเ่อกสาร 

  Document Date วนัทีเ่อกสาร 

4 Name of Ship ชื่อเรอื 

  Call Sign สญัญาณเรยีกขาน 

  Flag ธง (ประเทศเจา้ของเรอื) 

  
IMO no. 

หมายเลขทีอ่อกใหโ้ดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International 
Maritime Organization, IMO) 

  Name of Master ชื่อกปัตนัเรอื 

  Port of Registry ทา่เรอืทีจ่ดทะเบยีน 

  Registry No. เลขทะเบยีน 

  Date วนัที ่

  
GT Gross Tonnage (GT) หรอื Gross Registered Tonnage (GRT) คอืการวดั

ปรมิาตรภายในตวัเรอืทีปิ่ดทบึทัง้หมด 

    (1 ตนักรอส เท่ากบั 2.83 ลกูบาศกเ์มตร) 

  Year Built ปีทีส่รา้ง 

  
NRT 

NET Tonnage (NT) หรอื NET Registered Tonnage (NRT) คอืการวดั
ปรมิาตรเฉพาะสว่นทีใ่ชบ้รรทุกสนิคา้ 

  Beam (M) ความกวา้งสงูสดุของเรอื (หน่วยเป็นเมตร) 

  
DWT 

Dead Weight Tonnage (DWT) คอื น ้าหนกั (หน่วยเป็นตนั) ของสนิคา้ 
ผูโ้ดยสาร คนประจ าเรอื เสบยีง น ้า  

    และน ้ามนั ทีเ่รอืล านัน้สามารถบรรทุกไดโ้ยปลอดภยั 
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  Max.Draft (M) ขนาดการกนิน ้าลกึของเรอื (หน่วยเป็นเมตร) 

  
L.O.A (M) 

Length Overall (LOA) คอื ความยาวของเรอืวดัขนานไปกบัระดบัน ้า จาก
ปลายสดุของหวัเรอืไปยงัปลายสดุทา้ยเรอื 

    (หน่วยเป็นเมตร) 

5 PARTIVULARS OF VOYAGE สว่นของการเดนิทาง 

  Original Port ทา่เทยีบเรอืทีเ่ทยีบท่าประจ าการ 

  Last Port of Call ทา่เรอืล่าสดุทีเ่ขา้เทยีบทา่ 

  Next Port of Call ทา่เรอืต่อไปทีเ่ขา้เทยีบทา่ 

  Final Port ทา่เรอืสดุทา้ยทีเ่ขา้เทยีบท่า 

6 Port of Arrival / Departre ทา่เรอืขาเขา้ / ขาออก 

  Position in Port ต าแหน่งท่าเทยีบเรอื 

  Berth No. ทา่เทยีบเรอืทีเ่ขา้เทยีบ 

7 Name and Address of ชื่อและทีอ่ยูข่อง 

  Shipping Line สายการจดัการสนิคา้ 

  Operator ผูป้ระกอบการ 

  Charactor ในนามบรษิทั 

  Name ชื่อของบรษิทั 

  Address ทีอ่ยูข่องบรษิทั 

  Country ประเทศ 

  Name and Address of Owner ชื่อและทีอ่ยูข่องเจา้ของเรอื 

  Name ชื่อของเจา้ของเรอื 

  Address ทีอ่ยูข่องเจา้ของเรอื 

  Name and Address of Agent ชื่อและทีอ่ยูข่องตวัแทน 

  Name ชื่อของตวัแทน 

  Address ทีอ่ยูข่องตวัแทน 

  Tel.No. เบอรโ์ทรศพัท ์

      

8 SHIP TYPE ประเภทเรอื 

  11 Conventional Cargo เรอืบรรทุกสนิคา้ทัว่ไป 
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  21 Passenger / Cargo เรอืโดยสาร 

  31 semi-container เรอืกึง่บรรทุกสนิคา้ตูค้อนเทนเนอร ์

  32 Container เรอืบรรทุกสนิคา้ตูค้อนเทนเนอร ์

  41 Dry Bulk Carrier เรอืบรรทุกสนิคา้เทกองหรอืเมลด็พชื 

  51 Roll on/Roll off 
เรอืบรรทุกทีม่สีะพานทอดดา้นทา้ยเรอืและหวัเรอืหรอืมเีพยีงดา้นเดยีวส าหรบั
ใหส้นิคา้ผา่นเขา้ออกโดยสะดวก 

  61 Oil Tankker เรอืบรรทุกน ้ามนั 

  62 Gas Carrier เรอืบรรทุกก๊าซ 

  63 Liquid Tanker เรอืบรรทุกของเหลว 

  99 Other เรอืประเภทอื่นๆ 

9 TYPE OF SERVICE ประเภทการใชบ้รกิาร 

  
1 Conference Liner/ Rate 
Agreement สายการเดนิเรอื / การก าหนดหรอืขอ้ตกลง 

  2 Non-Conference Liner ไมใ่ชส้ายการเดนิเรอื 

  3 Feeder Service บรกิารขนสง่ 

  4 Tramp Service บรกิารรถราง 

  5 Coastal Service บรกิารเรอืชายฝ ัง่ 

  6 Other อื่นๆ 

10 PURPOSE OF CALL วตัถุประสงคก์ารเขา้เทยีบท่า 

  1 Cargo Operation การด าเนินงานเกีย่วกบัสนิคา้ 

  2 Passenger Operation การด าเนินงานเกีย่วกบัผูโ้ดยสาร 

  3 Taking Bunkers การด าเนินงานเกีย่วกบัน ้ามนั 

  4 Taking supplies การด าเนินงานเกีย่วกบัวสัดุสิน้เปลอืง 

  5 Repair of Docking การด าเนินงานเกีย่วกบัซ่อมท า 

  6 Changing Crew เปลีย่นลกูเรอื 

  7 Other อื่นๆ 

11 ATTACHED DOCUMENTS เอกสารทีแ่นบมาดว้ย 

  (indicate number of copies) โปรดระบุจ านวนเอกสาร 

  1 Cargo/Freight Manifest บญัชสีนิคา้ทางเรอื 
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2 Dangerous Good 
Declaration รายการสนิคา้อนัตราย 

  3 Ship's Stores Declaration รายการของทีเ่กบ็อยูใ่นคลงัสนิคา้เรอื 

  4 Passenger List รายชื่อผูโ้ดยสาร 

  5 Crew List (inct.Master) รายชื่อลกูเรอื 
 

 


