
 
 

แนวทางปฏิบัติของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.) 

 
 

เรื่อง      การแจ้งข้อมูล  และ  การจัดล าดบัการน าเรือเข้าเทียบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ (Maptaphut Industrial  
Terminal-MIT ) และการท างานให้ทันตามก าหนดเวลา 

                              
เพื่อให้การจัดล าดับการน าเรือเข้าเทียบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal-MIT)  

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นเรือทุกล าที่มาใช้บริการทา่เทียบเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริษัทตัวแทนเรือ ( Agent )แจ้งล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับ วันและเวลา ที่เรือจะมาถึงเขต 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  5 วัน เป็นอย่างน้อย กรณีเรือล าใดไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ สิทธิ์ในการจองทา่เรือล า
นั้น จะได้รับการพิจารณาเป็น ล าดับรองจากเรือที่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์  

2. ให้บริษัทตัวแทนเรือ( Agent )แจ้งยืนยนั วันและเวลาที่ เรือจะมาถึงเขตท่าเรืออีกคร้ัง ภายใน 24 ชั่วโมง ด้วย 
การยืนยัน ETA ด้วย Email  ของเรือก่อนเวลาการมาถึงเขตท่าเรือ MIT  เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเทียบท่าตามล าดับ
ก่อนหลัง ที่ได้รับการจัดล าดบัจากท่าเรือ MIT 

3. การแจ้งข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 ให้แจ้ง โดยทางโทรสาร หมายเลข 038 029 395 หรือที่ Email :  
mit.terminal@gmail.com  

       4.   โปรดยื่นเอกสาร  ดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)ก่อนเรือเข้าเทียบท่า  ไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง 
                    4.1   Name and IMO NO. of the vessel 
                    4.2   ETA MIT TERMINAL 
                    4.3   SHIP ‘S PARTICULAR   
          4.4   CARGO MANIFEST, B/L, STOWAGE PLAN 
                    4.5  CREW LIST 
 
          5. บริษัทตัวแทนเรือ( Agent )หรือเจ้าของเรือ( Ship owner ) จะต้องสง่ส าเนารายการแจ้งเรือถึง (ETA)ที่แจ้งผ่าน  

MAPTAPHUT PORT CONTROL  มายังทา่เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ก่อนเวลา 9.00 น. ของทุกวัน  
6. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)จะท าการจัดล าดับการเทียบท่าของเรือ วันละ 1 ครั้ง ในเวลา 13.00 น.  

ของทุกวัน กรณีเรือใดที่แจ้ง ETA ผ่าน MAPTAPHUT PORT CONTROL  และไม่สามารถรักษาเวลาETA ได้  ถา้เวลาที่มา
ถึงเขตท่าช้ากวา่ที่แจ้งไว้เกิน 3 ชั่วโมง และได้มีเรือล าใดล าหนึ่งมาถึงหรือจอดทอดสมอรออยู่ก่อนแล้ว ท่าเรืออุตสาหกรรม
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มาบตาพุด (MIT )ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนล าดับเรือดังกล่าวเข้าเทียบทา่ก่อน และต้องไปรอล าดับการเข้าเทียบทา่ใหม่โดย
เปรียบเทียบเวลา ETA กับเรือล าดับถัดๆไป 

 
7.  บริษัทตัวแทนเรือ ( Agent )หรือเจ้าของเรือ( Ship owner )  จะต้องให้ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หรือวิธีหรือใดที่

เจ้าหน้าที่ของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาก่อนน าเรือเข้าเทียบทา่และในขณะเรือเข้า
เทียบท่า   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดล าดับการน าเรือเข้าเทียบท่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีตา่งๆ ถ้าทา่เรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)ไม่สามารถติดต่อกลับไปได้   ทา่เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) จะถือว่า บริษัทตัวแทนเรือ
หรือเจ้าของเรือสละสิทธ์ในการน าเรือเข้าเทียบท่าในครั้งนั้น 

8. ในทุกกรณีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่เรือต้องเสียเวลา เนื่องจากการ
รอเข้าเทียบท่า 

9. กรณีเรือท างานลา่ชา้กว่าที่ก าหนดเวลาที่แจ้งเอาไว้ ให้บริษทัตัวแทนเรือหรือเจ้าของสินค้า จัดหาแรงงาน  
ปั้นจัน่และหรือเครื่องมือยกขนสินค้ามาเพิ่ม เพื่อให้เรือสามารถเร่งงาน และออกได้ตามก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ โดยคา่ใช้จา่ยที่
เกิดขึ้น บริษัทตัวแทนเรือหรือเจ้าของสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบทั้งหมด ทั้งนีบ้ริษัทตัวแทนเรือหรือเจ้าของสินค้าอาจจะ
ขอเช่าเครื่องมือจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)ได้ในกรณีที่เครื่องมือที่ขอเช่ามีอยู่ในวิสัยสามารถของท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) 

10. ในกรณีเครนเรือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกสินคา้ช ารุดหรือเสียหาย ซ่อมแซมให้เสร็จได้ภายใน 6 ชั่วโมง ให้บริษัท 
ตัวแทนเรือหรือเจ้าของเรือ จัดหาเครน หรืออุปกรณ์อ่ืน หรือแรงงานมาท างานแทนเพื่อให้เรือสามารถออกได้ตาม
ก าหนดเวลาที่แจง้ไว้คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น บริษัทตัวแทนเรือ หรือจากของเรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนีบ้ริษัทตัวแทน
เรือ หรือเจ้าของสินค้าอาจจะเชา่เครน และเครื่องมือจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)ได้ในกรณีที่เครื่องมือที่ขอเช่ามี
อยู่ในวิสัยสามารถของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ (MIT) 

11. กรณีที่ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามข้อ 10 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ( MIT )ไม่วา่งเนื่องจากมีเรือล า 
ต่อไปรอเข้าเทียบท่า ให้บริษัทตวัแทนเรือ ย้ายเรือล าดังกล่าวออกไปจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครนเรือให้เสร็จ และจะสามารถกลับเข้ามาเทียบทา่เรือท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ ( MIT)เพื่อ
ท างานต่อไดท้ันทีในโอกาสแรกที่มีท่าวา่ง โดยคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้น บริษัทตัวแทนเรือหรือเจ้าของเรือ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 

12. บริษัทตัวแทนเรือ หรือเจ้าของเรือ หรือเจ้าของสินค้า หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาใช้บริการ ตอ้งปฏิบัติตาม
ระเบียบนีโ้ดยเคร่งครัด มิฉะนั้นท่าเรือ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)อาจพิจารณางดใชบ้ริการกับบุคคลนั้นในกรณี
อ่ืนๆ ต่อไป 
 

                                 ทั้งนี้มีผลบังคับตัง้แต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2560                                                         
   
                                                                    ลงชื่อ 
            

                                                                        .................................................. 
            

                                                                           (นางสาวนลนิี กาญจนามัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 


