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อัตราการวางเงินมัดจ าค่าจ้างน าร่อง  

เขตท่าเรือกรุงเทพฯ (THBKK) 
ยาวไม่เกิน 200 ฟุต วางมัดจ า 26,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 225 ฟุต วางมัดจ า 30,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 250 ฟุต วางมัดจ า 35,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 275 ฟุต วางมัดจ า 40,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 300 ฟุต วางมัดจ า 45,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 325 ฟุต วางมัดจ า 48,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 350 ฟุต วางมัดจ า 52,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 375 ฟุต วางมัดจ า 56,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 400 ฟุต วางมัดจ า 60,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 425 ฟุต วางมัดจ า 65,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 450 ฟุต วางมัดจ า 70,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 475 ฟุต วางมัดจ า 73,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 500 ฟุต วางมัดจ า 76,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 525 ฟุต วางมัดจ า 78,000 บาท 
ยาวไม่เกิน 565 ฟุต วางมัดจ า 80,000 บาท 
ยาวเกิน 565 ฟุต วางมัดจ า 84,000 บาท 

หมายเหตุ อัตราการวางเงินมัดจ าค่าจ้างน าร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพอัตราใหม่ เริ่ม ใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 
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อัตราการวางเงินมัดจ าค่าจ้างน าร่อง  
เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต 

ยาวไม่เกิน 200 ฟุต วางมัดจ า 12,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 250 ฟุต วางมัดจ า 16,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 300 ฟุต วางมัดจ า 18,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 350 ฟุต วางมัดจ า 23,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 400 ฟุต วางมัดจ า 27,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 450 ฟุต วางมัดจ า 31,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 500 ฟุต วางมัดจ า 32,000 บาท 

อัตราการวางเงินมัดจ าค่าจ้างน าร่อง  
เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต 

ยาวไม่เกิน 550 ฟุต วางมัดจ า 37,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 600 ฟุต วางมัดจ า 45,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 650 ฟุต วางมัดจ า 55,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 700 ฟุต วางมัดจ า 60,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 738.2 ฟุต วางมัดจ า 70,000 บาท 
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อัตราการวางเงินมัดจ าค่าจ้างน าร่อง  
เขตท่าเรือศรีราชา - แหลมฉบัง - เกาะสีชัง 

ยาวไม่เกิน 200 ฟุต วางมัดจ า 13,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 250 ฟุต วางมัดจ า 18,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 300 ฟุต วางมัดจ า 23,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 350 ฟุต วางมัดจ า 26,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 400 ฟุต วางมัดจ า 30,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 450 ฟุต วางมัดจ า 35,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 500 ฟุต วางมัดจ า 38,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 550 ฟุต วางมัดจ า 40,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 600 ฟุต วางมัดจ า 45,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 650 ฟุต วางมัดจ า 50,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 700 ฟุต วางมัดจ า 55,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 750 ฟุต วางมัดจ า 60,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 800 ฟุต วางมัดจ า 65,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 850 ฟุต วางมัดจ า 75,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 900 ฟุต วางมัดจ า 80,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 950 ฟุต วางมัดจ า 85,000 บาท 

อัตราการวางเงินมัดจ าค่าจ้างน าร่อง 
เขตท่าเรือศรีราชา - แหลมฉบัง - เกาะสีชัง 

ยาวไม่เกิน 1000 ฟุต วางมัดจ า 95,000 บาท 

ยาวไม่เกิน 1,158 ฟุต วางมัดจ า 98,000 บาท 

 


