
วิธีคิดค่าจ้างน าร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ศรีราชา แหลมฉบัง เกาะสีชัง 
 

เรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดล าไม่เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) คิดค่าจา้งน าร่อง 2,000 บาท 
ถา้เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) ส่วนท่ีเกินฟุตละ 12 บาท เศษของ 1 ฟุต คิดเป็น 1 ฟุต 

 

สูตร  อตัราค่าจา้งน าร่อง = {(1.2 * L.O.A.) + 2 }* D 
    L.O.A.   = ความยาวตลอดล าเป็นฟุต 
   D   = อตัรากินน ้าลึกสูงสุดเป็นฟุต 
 

1.  อตัราค่าจา้งน าร่อง เขา้ - ออก 
 เขา้ - ออก เขตท่ี 1  =  {(1.2 * L.O.A.) + 2 }* D * 1.5 
 เขา้ - ออก เขตท่ี 2  =  {(1.2 * L.O.A.) + 2 }* D * 1.4 
 เขา้ - ออก เขตท่ี 3  =  {(1.2 * L.O.A.) + 2 }* D * 1.3 
2.  อตัราค่าจา้งน าร่องเล่ือนเรือภายในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ 
 ค่าเล่ือนเรือ    =  {(1.2 * L.O.A.) + 2 }* D* (30, 40, 50 %) 
 ภายในเขตเดียวกนั =  ร้อยละ 30 ของจ านวนค่าจา้งน าร่อง เขา้ - ออก 
 ระหวา่งเขตติดต่อกนั =  ร้อยละ 40 ของจ านวนค่าจา้งน าร่อง เขา้ - ออก 
 ระหวา่งเขต 1 กบั เขต 3 =  ร้อยละ 50 ของจ านวนค่าจา้งน าร่อง เขา้ - ออก 
3.  อตัราค่าจา้งน าร่องเรือยาวเกินกวา่ขอ้ก าหนดของท่าเรือหรือทุ่นผกูเรือ 
 ตอ้งเสียค่าจา้งน าร่องเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนท่ียาวเกิน ในอตัราฟุตละ 500 บาท 
4.  อตัราค่าจา้งน าร่องเล่ือนเรือในร่องน ้าสันดอนเจา้พระยา 
 =  ร้อยละ 30 ของจ านวนค่าจา้งน าร่อง เขา้ - ออก 
5.  การเปลี่ยนแปลงเวลาเกินกวา่ 12 ชัว่โมง หรืองดโดยผูน้ าร่องยงัมิไดเ้ดินทางไปท่ีเรือ 
 ตอ้งเสียค่าจา้งน าร่องเพิ่ม 1,000 บาท 
6.  การเปล่ียนแปลงเวลาเกิน 12 ชัว่โมง หรืองดโดยผูน้ าร่องยงัมิไดเ้ดินทางไปท่ีเรือ 
 ตอ้งเสียค่าจา้งน าร่องเพิ่ม 2,000 บาท และตอ้งเสียค่าเสียเวลารอคอย 500 บาท หรือ 800 บาท 
 แลว้แต่กรณีตามกฎกระทรวง ขอ้ 80 
7.  นอกเวลาราชการหรือวนัหยดุราชการ 
 คิดค่าจา้งน าร่องเพิ่มอีกหน่ึงเท่าของอตัราค่าจา้งน าร่องท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี 
หมายเหต ุ เขตท่าเรือศรีราชา-แหลมฉบงั คิดกึง่อตัราของเขตท่าเรือกรุงเทพฯ {(1.2 * L.O.A.) + 2 }* D/2 
 



วิธีคิดค่าจ้างน าร่อง เขตท่าเรือสัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเกต็ 
 

เรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดล าไม่เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) คิดค่าจา้งน าร่อง 1,600 บาท 
ถา้เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) ส่วนท่ีเกินฟุตละ 10 บาท เศษของ 1 ฟุต คิดเป็น 1 ฟุต 

 

สูตร  อตัราค่าจา้งน าร่อง = (L.O.A.-5)* D 
    L.O.A.   = ความยาวตลอดล าเป็นฟุต 
   D   = อตัรากินน ้าลึกสูงสุดเป็นฟุต 
 

1.  อตัราค่าจา้งน าร่องเล่ือนเรือของเขตท่าเรือ สงขลา ภูเก็ต 
 ร้อยละ 30 ของอตัราค่าจา้งน าร่อง 
2.  อตัราค่าจา้งน าร่องเล่ือนเรือของเขตท่าเรือมาบตาพุด 
 ร้อยละ 40 ของอตัราค่าจา้งน าร่อง 
3.  อตัราค่าจา้งน าร่องเล่ือนเรือของเขตท่าเรือสัตหีบ 
 =  (L.O.A.-65)* 5 
4.  ส าหรับเขตท่าเรือมาบตาพุด 
 ตอ้งเสียค่าเทียบเรือในอตัราร้อยละ 10 ของค่าจา้งน าร่อง 
5.  อตัราค่าจา้งน าร่องเรือยาวเกินกวา่ขอ้ก าหนดของท่าเรือหรือทุ่นผกูเรือ 
 ตอ้งเสียค่าจา้งน าร่องเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนท่ียาวเกิน ในอตัราฟุตละ 500 บาท 
6.  การเปล่ียนแปลงเวลาเกินกวา่ 12 ชัว่โมง หรืองด โดยผูน้ าร่องยงัมิไดเ้ดินทางไปท่ีเรือ 
 ตอ้งเสียค่าจา้งน าร่องเพิ่ม 1,000 บาท 
7.  การเปล่ียนแปลงเวลาเกินกวา่ 12 ชัว่โมง หรืองดโดยผูน้ าร่องไดเ้ดินทางไปท่ีเรือ 
 ตอ้งเสียค่าจา้งน าร่องเพิ่ม 2,000 บาท และตอ้งเสียค่าเสียเวลารอคอย 500 หรือ 800 บาท 
 แลว้แต่กรณีตามกฎกระทรวง ขอ้ 80 
8.  นอกเวลาราชการหรือวนัหยดุราชการ 
 คิดค่าจา้งน าร่องเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของอตัราค่าจา้งน าร่องท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี 
ยกเว้น  สัตหีบ คิดค่าจา้งน าร่องเพิ่มอีก 100% ของอตัราค่าจา้งน าร่องท่ีก าหนด 
  
  


