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ระเบียบกองนาร่ อง
ว่าด้วยหน้ าที่การจัดลาดับการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานนาร่ อง
เขตท่ าเรื อกรุงเทพฯ พ.ศ. 2541
--------------------------------------เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ข องเจ้าพนัก งานน าร่ อ งประจาเขตท่ าเรื อ กรุ งเทพฯ เป็ นไปด้ ว ยความ
เรี ยบร้อย กองนาร่ องจึงออกระเบียบเพื่อการนี้ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกองนาร่ อง ว่าด้วยหน้าที่การจัดลาดับการปฏิบตั ิงานของเจ้า
พนักงานนาร่ อง เขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ พ.ศ. 2541”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ในเวลางาน” หมายความว่า ในวัน ราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึ งเวลา 16.30 น. และ
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.
“นอกเวลางาน” หมายความว่า เวลานอกจาก “ในเวลางาน”
“ลาดับรอบเวร” หมายความว่า การเรี ยงลาดับเวรตามเวลาการเสร็จงาน
“ลาดับงาน” หมายความว่า การเรี ยงลาดับงานเรื อแจ้งเข้าหรื อออก และเลื่อน
“มีผูน้ าร่ องแล้ว” หมายความว่า มีเจ้าพนักงานนาร่ องบนสถานี นาร่ องรวมทั้งเจ้าพนักงานนาร่ องที่
ผ่านออกทุ่นไฟปากร่ อง แล้วเพียงพอกับเรื อที่แจ้งเข้า
“ทันเวลาแจ้งเข้า” หมายความว่า มีเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกที่ลงมาอยู่ในเรื อยนต์เจ้าท่า
และพร้อมไปนาร่ องเรื อตามเวลาแจ้งเข้าของเรื อนั้นแล้ว
ข้อ 4 ให้หัวหน้ากลุ่มนาร่ อง รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจในการดาเนิ นการสั่งการ
แก้ไข เพิ่มเติม ระเบี ยบ ข้อกาหนด หรื อหลักเกณฑ์ เพื่อให้การนาร่ องเขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ ดาเนิ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพ หรื อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยความเห็นชอบของ
ผูอ้ านวยการนาร่ อง
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หมวด 1
หน้ าที่การเข้า-ออก รวบเวร และจัดลาดับรอบเวร
ข้อ 5 หน้าที่ หัวหน้ากลุ่มนาร่ อง
5.1 หน้าที่ทวั่ ไป ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ผอู ้ านวยการกองนาร่ องมอบหมาย
5.2 หน้าที่เฉพาะ
5.2.1 ควบคุม กากับดูแล ติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
เจ้าพนัก งานน าร่ องผูช้ ่ วยในท่า และเจ้าพนัก งานน าร่ อง เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารน าร่ อ ง
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อ ย ตามกฎ ระเบี ยบข้อบังคับ และประกาศต่างๆ โดยให้ปฏิ บัติ
หน้าที่ที่กองนาร่ องในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้น ติดราชการนา
ร่ องเรื อ
5.2.2 ท าการน าร่ อ งเรื อในการจัด มอบหมายงานประจ าวัน ให้ ค านึ ง ถึ ง
ระยะเวลาการปฏิบตั ิ งานน้อยที่สุ ดตามความเหมาะสม โดยให้เ กิดการประหยัด รับงาน
เลื่อนเรื อลาดับ งานที่ ส องของช่ วงเวลา 06.00 น. – 07.00 น. เฉพาะกรณี ที่ ทาให้เกิ ดการ
ประหยัดต้องเพิ่มจานวนเจ้าพนักงานนาร่ อง ในการจัดมอบหมายงานมากขึ้น
5.2.3 ทาการนาร่ องเรื อเข้า - ออก ตามคาสั่งของผูอ้ านวยการกองนาร่ องแต่ละ
กรณี
5.2.4 ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า เมื่อเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่นาร่ องเรื อ
5.2.5 ปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูอ้ านวยการกองนาร่ อง เมื่อผูอ้ านวยการกองนาร่ องติด
ราชการ
ข้อ 6 หน้าที่ เจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
6.1 หน้าที่ทวั่ ไป ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ผอู ้ านวยการนาร่ องมอบหมาย
6.2 หน้าที่เฉพาะ
6.2.1 ควบคุม กากับดู แล การให้บริ การนาร่ องภายในเขตพื้นที่ รับ ผิดชอบให้
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ โดยให้ปฏิ บัติ
หน้าที่กองนาร่ องในวันราชการเวลา 08.30 น. - 16.30 น. และในวันหยุดราชการ ระหว่าง
เวลา 08.30 - 14.00 น. ยกเว้นกรณีขณะปฏิบตั ิหน้าที่นาร่ องเรื อ
6.2.2 สั่งการและติดตามแก้ไขปัญหางานนาร่ องตลอด 24 ชัว่ โมง
6.2.3 รับผิดชอบจัดลาดับเวรใน “บัญชีลาดับรอบเวรประจาวันของเจ้าพนักงาน
นาร่ อง”
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6.2.4 รับผิดชอบจัดลาดับงานใน “บัญชีลาดับงานประจาวันของเจ้าพนักงาน
นาร่ อง”
6.2.5 รับ ผิดชอบการจัดมอบหมายงาน เจ้าพนักงานนาร่ อง ตามลาดับเวรให้
สอดคล้อ งกับ ล าดับ งาน และคุ ณ วุฒิ ข องเจ้าพนัก งานน าร่ อ งให้แล้วเสร็ จและสามารถ
ออกอากาศได้โดยสถานีวิทยุเจ้าท่า เวลา 13.30 น.
6.2.6 ควบคุมการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารให้เ ป็ นไปตามระเบียบแบบ
แผนและแนวปฏิบตั ิที่กองนาร่ องกาหนด เพื่อให้สถานีสื่อสารกองนาร่ องออกอากาศตาม
เวลา 11.00 น. 13.30 น. และ 16.00 น.
6.2.7 รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุทางเรื อโดยสังเขป ต่อผูอ้ านวยการกองนาร่ องใน
โอกาสแรก
6.2.8 ประสานงานให้ ผู ้เกี่ ย วข้อ งรั บ ทราบ หรื อ ปฏิ บัติ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เจ้า
พนักงานนาร่ องรายงาน ซึ่ งพบเห็นขณะปฏิบตั ิหน้าที่นาร่ อง เช่น การกระทาผิดกฎหมาย
หรื อล่วงละเมิดกฎการเดินเรื อต่างๆ
6.2.9 ท าการน าร่ อ งเรื อ ที่ เพิ่ ม เติ ม อัน เนื่ อ งมาจากข้อ บกพร่ อ งจากการจัด
มอบหมายงาน และทาการนาร่ องเรื อเข้า – ออก ตามคาสั่งผูอ้ านวยการกองนาร่ องแล้วแต่
กรณี
ข้อ 7 หน้าที่หวั หน้าฝ่ ายพัฒนาและแผนการนาร่ อง และเจ้าพนักงานนาร่ องผูช้ ่วยในท่า
7.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยเหลือหน้าที่เจ้าพนักงานนาร่ องในท่าในข้อ 6 ยกเว้น การนาร่ อง
เรื อ และให้อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ที่กองนาร่ อง เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
7.2 ท าการน าร่ อ งเรื อ ในการจัด มอบหมายงานประจ าวัน ให้ ค านึ ง ถึ ง ระยะเวลา
ปฏิ บ ัติงานน้อยที่ สุ ดตามความเหมาะสม โดยให้รับงานเลื่ อนเรื อของเจ้าพนัก งานน าร่ องในเขตท่ าของ
ช่วงเวลา 06.00 น. - 07.00 น. เฉพาะกรณี ที่ทาให้ตอ้ งเพิ่มจานวนเจ้าพนักงานนาร่ องในการจัดมอบหมาย
งานมากขึ้น
7.3 ทาการนาร่ องเรื อที่เพิ่มอันเนื่ องมาจากข้อบกพร่ องจากการจัดมอบหมายงาน และ
ทาการนาร่ องเรื อเข้า – ออก ตามคาสั่งผูอ้ านวยการกองนาร่ องแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 หน้าที่ เจ้าพนักงานนาร่ อง
8.1 ทาการนาร่ องเรื อตามลาดับรอบเวรประจาวัน หรื อตามคาสั่งผูอ้ านวยการกองนา
ร่ องแล้วแต่กรณีเป็ นพิเศษ
8.2 ถ้ากาหนดเวลาออกเรื อ หรื อเลื่อน เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากเหตุใดเจ้าพนักงานนา
ร่ องผูร้ ับมอบหมายงานจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานนาร่ องในท่าทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
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จัดมอบหมายงานนาร่ องอันเกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนเวลาดังกล่าวให้เรี ยบร้อย เช่น การส่ งออก รับ
กลับ มอบหมายงานเพิ่มเติม เป็ นต้น
8.3 ตรวจสอบความยาวเรื อตลอดลา และอัตรากินน้ าลึกของเรื อที่ได้รับมอบหมายงาน
แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานนาร่ องในท่าทราบทางสถานีสื่อสารกองนาร่ อง หรื อสถานีนาร่ องในโอกาสแรก
8.4 รายงานการเดินทาง และการเข้า - ออก หรื อเลื่อน ในเวลางานให้แจ้งสถานีสื่อสาร
กองนาร่ อง นอกเวลางานแจ้งสถานีนาร่ อง
8.4.1 เจ้าพนักงานนาร่ องขาออก และเลื่อนเรื อ เมื่อเรื อ ออกจากท่าเทียบเรื อที่
จอดพร้อมออกเดินทาง
8.4.2 เจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า และเลื่อนเรื อ เมื่อเรื อเข้าจอดเรี ยบร้อย
8.5 รายงานอุปสรรคข้อขัดข้อง อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่
8.6 รายงานการทาผิดกฎหมาย หรื อการละเมิดพระราชบัญญัติการเดินเรื อต่างๆ ให้เจ้า
พนักงานนาร่ องในท่าทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ 9 หลักเกณฑ์การจัดลาดับรอบเวรประจาวันของเจ้าพนักงานนาร่ องที่กองนาร่ อง
9.1 การออกรอบเวรนาร่ องเรื อ ของเจ้าพนักงานนาร่ องที่จะต้องไปปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อ
ราชการอื่นใด หรื อชุดหยุดพักผ่อน หรื อเกษียณอายุราชการให้ถอนออกจากรอบเวรก่ อนวันคาสั่งให้ไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อราชการ หรื อชุดหยุดพักผ่อน หรื อเกษียณอายุราชการ มีกาหนด 1 วัน เวลา 14.00 น. และ
9.1.1 การถอนออกจากรอบเวรไปปฏิบตั ิหน้าที่นาร่ องเขตท่าเรื อจัง หวัดสงขลา
และเขตท่าเรื อน้ าลึกภูเก็ต ให้ถอนออกจากรอบเวรก่อนวันคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ 3 วัน
เวลา 14.00 น.
9.1.2 การถอนออกจากรอบเวรไปปฏิบตั ิหน้าที่นาร่ องเขตท่าเรื อศรี ราชา เขต
ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ ให้ถอนจากรอบเวรก่อนวันคาสั่ง
ให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ 2 วัน เวลา 14.00 น.
9.2 การกลับ เข้ารอบเวรนาร่ องเรื อของเจ้าพนัก งานนาร่ องที่ กลับจากปฏิ บัติห น้าที่
หรื อราชการอื่นใด ให้กลับเข้ารอบเวรต่อจากวันที่สิ้นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อราชการ 1 วัน เวลา 14.00 น.
ยกเว้นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
9.2.1 กลับจากปฏิบตั ิ หน้าที่ นาร่ องเรื อเขตท่าเรื อต่างๆ ให้กลับเข้ารอบเวรต่อ
จาก วันสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่ 2 วัน เวลา 15.00 น.
9.2.2 กลับจากปฏิบตั ิราชการพิเศษ (S.D.) กลับเข้ารอบเวรต่อจากวันสิ้ นสุ ดการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ลาดับแรก หรื อลาดับที่สองต่อจากผูก้ ลับราชการพิเศษมีเงื่อนไข ถ้ามี หรื ออยู่
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ในดุลยพินิจของผูอ้ านวยการกองนาร่ อง เป็ นกรณี ไป เช่น ให้เข้ารับงานตามเวลาที่กาหนด
9.2.3 กลับ จากลา หรื อขอไม่ ป ฏิ บัติ ห น้าที่ (OFF) หรื อได้ชดเชยพิ เศษ(BYE
TURN) หรื อ หยุด พัก ผ่อน (STANDBY) หรื อ จัด งานศพ ให้ ก ลับ เข้ารอบเวรต่ อ จากวัน
สิ้ นสุ ดที่ได้รับสิ ทธิ 1 วัน เวลา 02.00 น.
9.2.4 กลับ จากปฏิบัติราชการรักษาการแทน ผูอ้ านวยการกองนาร่ องให้กลับ
เข้ารอบเวร ต่อจากวันสิ้ นสุ ดปฏิบตั ิราชการ 1 วัน เวลา 11.00 น.
9.2.5 เจ้าพนัก งานน าร่ องบรรจุใหม่ ให้เข้า ล าดับ รอบเวรวัน ที่ มี ค าสั่ ง ให้เริ่ ม
ปฏิบตั ิหน้าที่นาร่ องเรื อ เวลา 01.00 น.
9.3 การคิดเวลาเสร็จงาน
9.3.1 เจ้าพนักงานนาร่ องรับกลับให้เปรี ยบเทียบเวลาเสร็ จงานกับเจ้าพนักงาน
นาร่ องอื่น หรื อเพื่อสิ ทธิ ใดๆ โดยให้คิดเวลาตั้งแต่ออกจากสถานี นาร่ อง บวก 3 ชัว่ โมง
เป็ นเวลาเสร็จงาน ถ้าเป็ นเวลากลับเข้ารอบเวลาเดียวกันให้ถือลาดับตามข้อ 9.7
9.3.2 เจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้าให้คิดเวลาเข้าจริ งของเรื อลานั้นบวก 6 ชั่วโมง
เป็ นเวลาเสร็ จงาน เว้นแต่มีการเลื่ อนเรื อก่อนเสร็ จงาน ก็ให้บวกเวลาเลื่ อนเรื อเพิ่มไปอี ก
จากเวลาเดิ ม ที่ เสร็ จ งาน หรื อ เวลาเสร็ จ งานเลื่ อ นเรื อ จริ ง ครั้ งต่ อ ไป แต่ ท้ ัง นี้ การจอด
ทอดสมอคอยจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง จึงจะคิดเวลาเป็ นการเลื่อนเรื อ และกรณี เป็ นเรื อ
ที่ยากแก่การนาร่ อง เมื่อปฏิบตั ิงานมากกว่า 6 ชัว่ โมง ก็ให้คิดเวลาที่ปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นเวลา
เสร็จงาน
9.3.3 เจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า ที่เรื อติดตื้นในร่ องน้ าสันดอนเป็ นเจ้าพนักงาน
นาร่ องติดประจาเรื อนั้น ให้คิดเวลาที่เรื อหลุดจากที่ต้ืนบวก 6 ชัว่ โมง เป็ นเวลาเสร็จงาน
9.3.4 เจ้าพนักงานนาร่ องขาออกที่เรื อติดตื้น หรื อมีอุบตั ิเหตุในร่ องน้ าสันดอน
และต้องกลับมาทอดสมอในเขตท่า ให้คิดเป็ นการเลื่อนเรื อออกจากที่เกิดเหตุ คิดเวลาเสร็ จ
งาน 4 ชัว่ โมง
9.3.5 เจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อนเรื อแบ่งเป็ น
9.3.5.1 เรื อปกติ (สามารถบังคับได้ดว้ ยตนเอง)
9.3.5.1.1 ภายในเขต 1 หรื อ ภายในเขต 2 คิ ด เวลาเสร็ จงาน 2
ชัว่ โมง
9.3.5.1.2 ภายในเขต 3 คิดเวลาเสร็ จงาน 3 ชัว่ โมง ระหว่างเขต
ติดกัน คิดเวลาเสร็ จงาน 3 ชัว่ โมง
9.3.5.1.3 ระหว่างเขต 1 กับเขต 3 คิดเวลาเสร็ จงาน 4 ชัว่ โมง
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9.3.5.2 เรื อประเภทลากจูง
9.3.5.2.1 ภายในเขต 1 หรื อ ภายในเขต 2 คิ ด เวลาเสร็ จงาน 3
ชัว่ โมง
9.3.5.2.2 ภายในเขต 3 คิดเวลาเสร็ จงาน 4 ชัว่ โมง
9.3.5.2.3 ระหว่างเขตที่ติดกัน คิดเวลาเสร็ จงาน 5 ชัว่ โมง
9.3.5.2.4 ระหว่างเขต 1 เขต 3 คิดเวลาเสร็ จงาน 6 ชัว่ โมง
9.3.6 การนับเวลาผ่านเข้า หรื อรับกลับ หรื อเลื่ อนเรื อ เพื่อเปรี ยบเทียบในการ
จัดลาดับรอบเวร เรื อเข้าให้นับ เวลาชั่วโมงตามเวลาที่ แจ้งเข้า ถ้าเรื อแจ้งเข้าเวลาเดี ยวกัน
หลายลา ให้จดั รอบเวรตามลาดับเวรเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า (ที่สถานี นาร่ อง) ทั้งนี้ ไม่คิด
ความล่าช้าอันเนื่ องมาจากการถอนสมอ หรื อรอเรื อยนต์รับ -ส่ ง นาร่ อง หรื อเรื อมาถึงช้า
กว่ากาหนดเวลาแจ้งเข้าไม่เกิน 30 นาที หรื อ อื่นๆ สาหรับเรื อที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาแจ้ง
เข้ามากกว่า 30 นาที ให้คิดเวลาผ่านเข้าชัว่ โมงต่อไป
9.4 เจ้าพนักงานนาร่ องเสร็ จงานก่อนอยูล่ าดับเวรก่อน
9.5 การคิ ด เวลาเดิ น ทางไปเลื่ อ นเรื อ ครั้ งต่ อ ไป ใช้เวลาเดิ น ทาง 1 ชั่ว โมง ยกเว้น
ระหว่าง เขต 1 และเขต 3 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง
9.6 การจัดลาดับเวรเมื่อเสร็จงานเลื่อนเรื อพร้อมกันทุกครั้ง
9.6.1 เจ้าพนักงานนาร่ องที่เลื่อนเรื อน้อยครั้งกว่าต้องอยูล่ าดับเวรก่อน
9.6.2 เจ้าพนักงานนาร่ องที่เลื่อนเรื อจานวนครั้งเท่ากัน เจ้าพนักงานนาร่ องที่
จัดเลื่อนขึ้นหน้าไปเลื่อนเรื อด้วยเหตุใดๆ เมื่อเสร็ จงานแล้วให้กลับมาอยู่ลาดับเวรตามเดิม
ก่อนมอบหมายงาน
9.7 การจัดลาดับเวรของเจ้าพนักงานนาร่ องที่กลับเข้ารอบเวรในเวลาเดียวกัน ให้เรี ยง
ตามลาดับดังนี้
9.7.1 กลับจากปฏิบตั ิราชการพิเศษเฉพาะกรณี
9.7.2 กลับจากปฏิบตั ิราชการพิเศษ (SPECIAL DUTY – S.D.)
9.7.3 งดส่งออก (STOP OUT PASS)
9.7.4 เรื องดออก หรื องดเลื่อนทุกงาน
9.7.5 บรรจุใหม่
9.7.6 เลื่อนเรื อ
9.7.7 เลื่อนเรื อจากการติดตามงาน
9.7.8 ขาเข้า
9.7.9 รับกลับ
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9.7.10 กลับจากปฏิบตั ิหน้าที่เขตท่าเรื อศรี ราชา
9.7.11 กลับจากปฏิบตั ิหน้าที่เขตท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด
9.7.12 กลับจากปฏิบตั ิหน้าที่เขตท่าเรื อน้ าลึกจังหวัดภูเก็ต
9.7.13 กลับจากปฏิบตั ิหน้าที่เขตท่าเรื อจังหวัดสงขลา
9.7.14 ออกจากรอบเวรเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
9.7.15 กลับจากรักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองนาร่ อง
9.7.16 หยุดพักผ่อน (STAND BY)
9.7.17 จัดงานสวดอภิธรรม หรื อฌาปนกิจ
9.7.18 ได้รับสิ ทธิชดเชย (BYE TURN)
9.7.19 กลับ จากขอไม่ป ฏิ บัติงาน (OFF) หรื อกลับ จากขอไม่ ป ฏิ บัติงานพิ เศษ
(EXTRA OFF)
9.8 สิ ทธิการให้ชดเชยพิเศษ (BYE TURN)
9.8.1 ผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้ช ดเชยพิ เศษ 1 รอบเวร ได้แ ก่ เจ้า พนัก งานน าร่ อ งที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้น าเรื อที่ มี ขนาดเกิ นคุณวุฒิ และเจ้าพนักงานนาร่ องอื่นๆ ในรอบเวรที่ ถูก
มอบหมายงาน นอกจากเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมคนที่ 1, 2 และ 3
9.8.2 ผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้ช ดเชยพิ เศษ บวกชั่วโมงกลับ เข้า รอบเวร
ได้แก่ เจ้า
พนัก งานน าร่ อ งเตรี ย มพร้ อ มคนที่ 1, 2 และ 3 ที่ ถู ก มอบหมายงานเพิ่ ม เติ ม หรื อ เจ้า
พนักงานนาร่ องที่ ถูกมอบหมายงานเรื อออกแล้วต่อมาเปลี่ ยนเวลาเป็ นออกเรื อก่ อนเวลา
จากที่กาหนดไว้เดิม หรื อกรณีอื่นๆ ที่ผอู ้ านวยการกองนาร่ องเห็นสมควร
9.8.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิชดเชยพิเศษ
9.8.3.1 ให้ได้เพียงครั้งเดียวสาหรับการนาร่ องเรื อออก และเข้าเที่ยวนั้น
9.8.3.2 ต้องใช้ทนั ทีที่ถูกมอบหมายงาน เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิให้สงวนไว้
เพื่อปฏิบตั ิราชการพิเศษ หรื อถูกจัดเป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องเวรอื่น ให้ใช้โอกาส
แรกที่กลับเข้ารอบเวรและถูกมอบหมายงาน
9.8.3.3 ใช้ต่อเนื่องกันกับสิ ทธิการชดเชยเวลาไม่ได้
ข้อ 10 การจัดลาดับในบัญชี ลาดับเวรประจาวันของเจ้าพนักงานนาร่ องที่กองนาร่ องเป็ นการจัด
เวลา 10.30 น. เพื่อออกอากาศเวลา 11.00 น. ให้จดั ลาดับดังนี้
10.1 เจ้าพนัก งานที่ ไม่ ถู ก มอบหมายงานในวันนั้น (เนื่ องจากภาระหน้าที่ ห รื อสิ ท ธิ
ต่างๆ)
10.2 เจ้าพนักงานนาร่ องที่ปฏิบตั ิราชการพิเศษที่มีเงื่อนไขที่ตอ้ งกลับเข้ารอบเวรเพื่อรับ
มอบหมายงานเป็ นกรณีพิเศษ
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10.3 เจ้าพนักงานนาร่ องที่กลับจากปฏิบตั ิราชการพิเศษ
10.4 เจ้าพนักงานนาร่ องที่ถูกระงับการส่งออก
10.5 เจ้าพนักงานนาร่ องที่เรื องดออก หรื องดเลื่อนเรื อทุกงาน
10.6 เจ้าพนักงานนาร่ องที่เหลือจากการจ่ายงานวันก่อน
10.7 เจ้าพนัก งานนาร่ องที่เสร็ จงาน หรื อเสร็ จภาระหน้าที่ หรื อเสร็ จจากการใช้สิ ทธิ
ต่างๆ ในวันก่อน หรื อเจ้าพนักงานนาร่ องบรรจุใหม่ ตามที่กฎเกณฑ์กาหนดในข้อ 9
10.8 เจ้าพนักงานนาร่ องนอกที่สถานีนาร่ อง
10.9 เจ้าพนักงานนาร่ องในท่าอยูใ่ นรอบเวรของเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า
10.10 เจ้าพนักงานนาร่ องรอบเวรอื่นอยู่ในรอบเวรเจ้าพนักงานนาร่ องรอบเวรนั้น เช่ น
(เจ้าพนักงานนาร่ องศรี ราชา เจ้าพนักงานนาร่ องมาบตาพุด เจ้าพนักงานนาร่ องสงขลา เจ้าพนักงานนาร่ อง
ภูเก็ต และเจ้าพนักงานนาร่ องหยุดพักผ่อน โดยเรี ยงตามลาดับเวรที่ถอนออกและกลับเข้ารอบเวร)

หมวด 2
การจัดลาดับการมอบหมายงาน
ข้อ 11 ลาดับงานของเรื อแจ้งออกและแจ้งเลื่อน
11.1 เวลาแจ้งออก หรื อเลื่อนเวลาต่างกัน เรื อที่ กาหนดเวลาก่ อนจะต้องอยู่ลาดับงาน
ก่อน
11.2

เวลาแจ้งออก หรื อเลื่อนเวลาเดียวกัน
11.2.1 เรื อที่จอดด้านใต้สุดเขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ ลาดับงานต้องอยูก่ ่อน
เรื อที่จอดขึ้นมาทางเหนือตามลาดับ
11.2.2 เรื อที่จอดตาบลตรงกัน เรื อที่จอดกลางน้ าลาดับงานอยูก่ ่อนเรื อที่
จอดเทียบท่า
11.2.3 เรื อที่จอดเทียบซ้อนลา เรื อเที ยบด้านนอก ลาดับ งานอยู่ก่อนเรื อที่ เที ยบ
ด้านใน
11.3 ในกรณี เรื อจอดกลางน้ าฉางเกลือ ปากน้ า บางปลากด และสาธุประดิษฐ์
ให้เป็ นไปตามบัญชีลาดับของเขตท่าแต่ละเขตที่กาหนดในบัญชีต่อท้าย
ข้อ 12 การจัดเจ้าพนัก งานนาร่ องนาเรื อออกไปนาเรื อที่ แจ้งเข้าและการจัดเจ้าพนักงานนาร่ อง
สารอง
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12.1 เรื อเคลื่อนเดินได้ด้วยตนเองตามปกติ ดว้ ยเกณฑ์เวลาที่เจ้าพนักงานนาร่ องนาเรื อ
ออกไปรับเรื อแจ้งเข้าได้ทนั
12.1.1 เรื อแจ้งออกจากเขต 1 ต้องใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง
12.1.2 เรื อแจ้งออกจากเขต 2 ต้องใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง ยกเว้นท่า 16E และ
16F ให้ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง
12.1.3 เรื อแจ้งออกจากเขต 3 ต้องใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง
12.2 เรื อที่ไม่สามารถเคลื่อนเดินได้ดว้ ยตนเองประเภทลากจูง เกณฑ์เวลาที่เจ้าพนักงาน
นาร่ องนาเรื อออกไปรับเรื อแจ้งเข้าได้ทนั + 2 ชัว่ โมงจากเรื อปกติ
12.2.1 เรื อแจ้งออกเขต 1 ต้องใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง
12.2.2 เรื อแจ้งออกเขต 2 ต้องใช้เวลาเดินทาง 6 ชัว่ โมง
12.2.3 เรื อแจ้งออกเขต 3 ต้องใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง
12.3 เจ้าพนักงานนาร่ องขาออก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันต่อไปให้
จัดไปพบเรื อแจ้งเข้าให้ครบทุกลา และแต่ละลาต้องมีเจ้าพนักงานนาร่ องสารอง 1 คน (ถ้ามีเหตุผลและความ
จาเป็ นมิให้เสี ยหายแก่ราชการจะจัดสารองเพิ่มอีก 1 คนก็ได้)
12.4 เจ้าพนักงานนาร่ องขาออกที่เรื อติดตื้น ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
12.4.1 จัดเป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องอยูใ่ นรอบเวรลาดับสุ ดท้ายของเจ้าพนักงานนา
ร่ องบนสถานีนาร่ องตลอดไป จนกว่าจะถึงสถานีนาร่ อง
12.4.2 ห้ามมอบหมายงานเป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า จนกว่าเรื อหลุดจากที่
ตื้น และเข้ารอบเวรเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า
12.4.3 ถ้าเวลาถึงสถานี นาร่ องของเจ้าพนักงานนาร่ องติดตื้นเกิน 24 ชัว่ โมง นับ
จากเวลาออกเรื อก็ให้ได้สิทธิรับกลับทันที
ข้อ 13 การส่ งออก (OUT PASS)
เป็ นการส่ งเจ้าพนักงานนาร่ องตามคุณวุฒิออกไปรับเรื อแจ้งเข้า เนื่องจากเจ้าพนักงานนาร่ องไม่พอ
กับการจัดมอบหมายงานเรื อแจ้งเข้าในรอบเวรนั้น ด้วยเรื อยนต์กรมเจ้าท่า หรื อพาหนะอื่นตามที่เจ้าพนักงาน
นาร่ องในท่าเห็นสมควร
วิธีการส่ งออก
13.1 ส่ งออกปกติ เป็ นการส่ งออก เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวรต้นและตรงตามคุณวุฒิ
เรื อแจ้งเข้าที่จะต้องถูกมอบหมายงานในวันนั้น ส่ งออกเวลา 15.00 น. เพื่อรับเรื อแจ้งเข้าเวลา 18.00 น. หรื อ
เวลา 16.00 น. เพื่อรับเรื อแจ้งเข้าตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เรื อยนต์รับเจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออก
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จะออกเดิ น ทางเวลา 16.00 น. หรื อ 17.00 น. แล้วแต่ล ะกรณี หรื อโดยเรื ออื่น ให้อยู่ในดุล ยพิ นิ จของเจ้า
พนักงานนาร่ องที่ถูกมอมหมายงานโดยรับเรื อแจ้งเข้าที่รับผิดชอบได้ทนั
13.2 ส่ งออกเพิ่มเติม เป็ นการส่ งออกเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม หรื อเจ้าพนักงาน
นาร่ องอื่นๆ ในรอบเวรวันนั้น มีหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15 โดยออกคาสั่งส่ งออก 3 ชัว่ โมง ก่อน
เวลาแจ้งเข้าของเรื อลาแรกที่ขาดเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า ในกรณี ส่งออกเพิ่มเติมก่อนเวลา 11.00 น. ของวัน
ขึ้นป้ ายมอบหมายงาน ให้มอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมในรอบเวรของวันนั้น ถ้าหลังเวลา
11.00 น. ให้มอบหมายงานให้เจ้าพนักงานนาร่ องในรอบเวรวันต่อไปตามลาดับ จากลาดับที่ 1, 2 และ 3....
13.3 ส่ งออกพิเศษ เป็ นการส่งออกเจ้าพนักงานนาร่ อง เพื่อไปปฏิบตั ิหน้าที่พิเศษนาร่ อง
เรื อลาใดๆ เป็ นสิ ทธิของเจ้าพนักงานนาร่ องที่จะส่งออกโดยเรื อยนต์ หรื อโดยเรื ออื่นก็ได้
ข้อ 14 การรับกลับ
เป็ นการรับเจ้าพนักงานนาร่ องกลับจากสถานี นาร่ อง เนื่ องจากความจาเป็ นต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
14.1 สิ ทธิในการรับกลับ
14.1.1 เจ้ า พนั ก งานน าร่ องที่ เ จ็ บ ป่ วยกะทั น หั น โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผูอ้ านวยการกองนาร่ องแล้ว
14.1.2 เจ้าพนักงานนาร่ องมีเหตุจาเป็ นขอไม่ปฏิบตั ิ หน้าที่ (OFF) ที่สถานีนาร่ อง
และได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการกองนาร่ องแล้ว
14.1.3 เจ้าพนักงานนาร่ องที่ได้รับสิ ทธิซ่ ึงจะต้องออกจากรอบเวรในวันต่อไป
14.1.4 เจ้า พนั ก งานน าร่ อ งบนสถานี น าร่ อ งมี จ านวนเกิ น ความจ าเป็ น ก็ ใ ห้
พิ จารณารั บ กลับ ตามล าดับ โดยให้ สิ ท ธิ แ ก่ เจ้าพนัก งานน าร่ องที่ จะต้องท างานเกิ น 24
ชัว่ โมง นับจากเวลาเรื อออกก่อน แล้วจึงให้สิทธิแก่เจ้าพนักงานนาร่ องที่เหลือตามลาดับชั้น
โดยเจ้าพนักงานนาร่ องชั้นอาวุโส และชั้น 1 มีสิทธิเท่ากัน ยกเว้นในกรณี ขอ้ 14.1.5
14.1.5 ในกรณีที่เปรี ยบเทียบสิ ทธิการรับกลับระหว่างเจ้าพนักงานนาร่ องผูน้ าเรื อ
ออกกับเจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกให้ถือเป็ นสิ ทธิของเจ้าพนักงานนาร่ องผูน้ าเรื อ ออกโดย
ไม่เปรี ยบเทียบชั้นนาร่ อง
14.1.6 *******เจ้าพนักงานนาร่ องที่ออกเรื อเมื่อบวกชัว่ โมงปฏิบตั ิงานแล้ว เกิน
กว่า 19.00 น. ถ้าถึงสถานี นาร่ องก่อนเวลา 19.00 น. และมีเจ้าพนักงานนาร่ องเหลือพอกับ
การมอบหมายงานเรื อแจ้งเข้าตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเจ้าพนักงานนาร่ องในท่าพิจารณาแล้วให้
มีสิทธิรับกลับลาดับต่อจากเจ้าพนักงานนาร่ องที่อยูใ่ นเกณฑ์รับกลับข้างต้น*******
14.1.7 เจ้าพนักงานนาร่ องในท่า และเจ้าพนักงานนาร่ องผูช้ ่วยในท่าที่มอบหมาย
งานให้ทาการนาร่ องเรื อในข้อ 6.2.9 และข้อ 7.3
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14.2
เป็ นผูพ้ ิจารณาสั่งการ
14.3

ในกรณี ที่มีปัญหาในการรับกลับ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า

การรับกลับ มี 3 ลักษณะ คือ
14.3.1 รับกลับปกติ จะสั่งเมื่อมอบหมายงานปกติเวลา 13.30 น.
14.3.2 รับกลับเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากมีเรื อเปลี่ยนแปลง และทาให้เจ้า
พนักงานนาร่ องขาเข้ามีจานวนมากกว่าจานวนเรื อเข้าจะสั่งการเมื่อเวลา 16.00 น.
14.3.3 รั บ กลับ พิ เศษ ตามข้อ 12.5.3, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.6, 14.1.7 และเจ้า
พนักงานนาร่ องที่ได้รับอนุญาตไปปฏิบตั ิราชการพิเศษมีเงื่อนไข หรื อในกรณีฉุกเฉิน
14.4 วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับกลับปกติ
14.4.1 เจ้าพนัก งานน าร่ องที่ ไ ด้สิ ท ธิ รับ กลับ คือ เจ้าพนัก งานน าร่ องซึ่ งขอไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ ที่สถานี นาร่ องในวันต่อจากวันจัดงาน หรื อเจ้าพนักงานนาร่ องที่ได้สิทธิ รับ
กลับ เนื่ องจากจะต้องออกจากรอบเวรในวันต่อจากวันหมอบหมายงาน จะพ้นหน้าที่เจ้า
พนักงานนาร่ องขาเข้าเวลาตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.
14.4.2 เมื่อมีคาสั่งรับกลับ ต้องจัดให้เรื อแจ้งเข้า มีเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้าครบ
ตามหลักเกณฑ์เสี ยก่อน แล้วเจ้าพนักงานนาร่ องที่เหลือรับกลับตามสิ ทธิในข้อ 14.1
ข้อ 15 แนวปฏิบตั ิการมอบหมายงานรอบเวรประจาวัน
15.1 การรับแจ้งเรื อเข้า – ออก และเลื่อน รับแจ้งก่อนเวลา 13.00 น. ของวันมอบหมาย

งาน
15.1.1 เรื อแจ้งเข้าตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนั้นถึง 18.00 น. วันต่อไป
15.1.2 เรื อแจ้งออกและเลื่อน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันนั้นถึง 16.00 น.
วันต่อไป
15.2 จัดเจ้าพนักงานนาร่ องมอบหมายงานเท่าจานวนที่ตอ้ งการใช้แต่ละวัน โดยใช้เจ้า
พนักงานนาร่ องจานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แต่มีประสิ ทธิภาพ โดยคิดจาก จานวนเรื อเข้า – ออก และ
เลื่อนโดยให้มีเจ้าพนักงานนาร่ องครบตามหลักเกณฑ์การจัดงานเรื อตามข้อ 12 ข้อ 13 ก่อน ถ้าเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานนาร่ องเพื่อให้มีคุณวุฒิตามขนาดเรื อ หลังจากจัดตามช่วงเวลา และช่วงเวลาต่างกันแล้วยังไม่พอก็
จัดเจ้าพนักงานนาร่ องลาดับต่อไปแทน จัดให้เจ้าพนักงานนาร่ องที่มาถูกมอบหมายงานตามลาดับรอบเวร
เป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมปฏิบตั ิงานตามข้อ 17
15.3 การแบ่งช่วงเวลาจัดงานเพื่อมอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องตามคุณวุฒิ
15.3.1 ช่วงแรกตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 24.00 น.
15.3.2 ช่วงหลังตั้งแต่ 00.01 น. ถึง 16.00 น.
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15.3.3 กรณี ไม่ ส ามารถมอบหมายงานเจ้า พนั ก งานน าร่ อ งตามคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
สอดคล้องกับจานวนเรื อตามช่วงเวลาจัดงาน ตามข้อ 15.3.1 และ 15.3.2 ให้จดั มอบหมาย
งานตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันนั้นถึงเวลา 16.00 น. ของวันถัดไป
15.4 หลักเกณฑ์ การสลับลาดับเวร (เพื่อเจ้ าพนักงานนาร่ องมีคุณวุฒิตามขนาดเรื อ)
15.4.1 การจัดเจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกให้มีจานวน และคุณวุฒิสอดคล้องกับ
เรื อแจ้งเข้า
15.4.2 มอบหมายงานเวลาเดียวกันเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกและเจ้าพนักงานนา
ร่ องเลื่อนเรื อให้จดั สลับลาดับเวรกันและกันได้ ให้เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวรก่อนซึ่งใกล้
ที่สุด เลื่อนลงมารับงาน ถ้าทาไม่ได้จึงให้เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวรต่อไปเลื่อนขึ้นไปรับ
งาน
15.4.3 มอบหมายงานเวลาต่างกัน แต่ช่ วงเวลาเดี ย วกัน ให้เจ้าพนัก งานน าร่ อง
ลาดับเวรหลังเลื่อนขึ้นไปรับงาน ถ้าทาไม่ได้จึงให้เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวรก่อนซึ่งใกล้
ที่สุดเลื่อนลงมารับงาน และถ้าจาเป็ นต้องสลับลาดับเวรเพื่อให้คุณวุฒิสอดคล้องกับเรื อ
หรื อมีเจ้าพนักงานนาร่ องสารอง สาหรับเรื อแจ้งเข้าให้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
15.4.4 การสลับลาดับเวรตามข้อ 15.4.2 และ 15.4.3 ถ้าไม่สามารถกระทาได้ให้
พิจารณาเจ้าพนักงานนาร่ องส่งออก ตามข้อ 15.4.1 มาสลับลาดับเวรด้วย
15.5 การจัดเจ้าพนักงานนาร่ องไปปฏิบตั ิหน้าที่ในเขตท่าเรื ออื่นๆ หรื อเข้ารอบเวรอื่นที่
กองน าร่ อ งก าหนด หรื อ เจ้าพนัก งานน าร่ อ งบรรจุ ใ หม่ การจัด มอบหมายงานให้ เป็ นไปตามค าสั่ ง ของ
ผูอ้ านวยการกองนาร่ อง
15.6 การขอแลกลาดับเวร ให้กระทาได้ตอ้ งไม่มีเจตนาหาประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
มอบหมายงานตามรอบเวรติดต่อกัน หรื อใช้สิทธิ ออกจากรอบเวรอื่นๆ หรื อไปปฏิบตั ิราชการในวันต่อไป
หรื อกระทบสิ ทธิการจัดมอบหมายงานของเจ้าพนักงานนาร่ องอื่นๆ ในรอบเวรนั้น ทั้งนี้ การแลกเวรออกเรื อ
หรื อเลื่อนเรื อเมื่อมอบหมายงานแล้วต่อมา เรื อนั้นงดออก หรื องดเลื่ อนซึ่ งทราบภายหลังไม่เป็ นเจตนาหา
ประโยชน์ เจ้าพนักงานนาร่ องเมื่อแลกลาดับเวรจะรับมอบหมายงานเข้า-ออก และเลื่อนเรื อได้ไม่เกิน 3 งาน
ต่อ 1 รอบเวร การขอแลกลาดับเวรให้กระทาได้ ดังต่อไปนี้
15.6.1 การขอแลกลาดับเวรตามปกติโดยแจ้งเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
15.6.1.1 เจ้า พนั ก งานน าร่ อ งชั้น และคุ ณ วุ ฒิ เดี ย วกั น แลกล าดับ เวรได้
ตลอดเวลา และเจ้าพนักงานนาร่ องต่างชั้นและคุณวุฒิกนั แลกลาดับเวรก่อนเวลา
11.00 น.
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15.6.1.2 เจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า ต่างชั้นและคุณวุฒิกนั จะขอแลกสลับ
เวรกัน ได้ต้อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ส อดคล้อ งกับ งานของกัน และกัน และไม่ ก ระทบการ
มอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องอื่น ๆ
15.6.2 เจ้า พนั ก งานน าร่ อ งต่ า งชั้น และคุ ณ วุ ฒิ กัน ขอแลกล าดับ เวรหลังเวลา
11.00 น. ของรอบเวรนั้น ต้องขออนุ ญาตผูอ้ านวยการกองนาร่ อง หรื อผูท้ ี่ ผูอ้ านวยการ
กองนาร่ องมอบหมาย
15.7 การมอบหมายงานเจ้ าพนักงานนาร่ องในเขตท่า
15.7.1 เลื่อนเรื อให้จดั มอบหมายงานที่ใช้เวลาปฏิบตั ิหน้าที่น้อยที่สุด หรื อสลับ
เวรกับเจ้าพนักงานนาร่ องเลื่ อนเรื อ เพื่อให้ทนั การมอบหมายงานการเลื่อนเรื อครั้งต่อไป
หรื อตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้จดั มอบหมายงานตามลาดับเวรเจ้าพนักงานนาร่ องผูช้ ่วย
ในท่า หัวหน้ากลุ่มนาร่ อง และผูอ้ านวยการกองนาร่ อง
15.7.2 เรื อออก หรื อ เลื่ อ นเพิ่ ม เติ ม อัน เนื่ อ งมาจากข้อ บกพร่ อ งจากการจัด
มอบหมายงาน โดยจัดมอบหมายงานตามล าดับเวรเจ้าพนัก งานนาร่ องผูช้ ่ วยในท่า เจ้า
พนักงานนาร่ องในท่า ให้สอดคล้องกับคุณวุฒิ ถ้ามีเหตุจาเป็ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีได้
ให้จดั มอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมด้วยความเห็นชอบของผูอ้ านวยการ
กองนาร่ อง
15.7.2.1 เรื อออกถ้าติดงานเลื่อนเรื อมอบหมายงานให้เจ้าพนักงานนาร่ อง
ในเขตท่าที่วา่ ง ถ้าไม่มีให้จดั เจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมเลื่อนเรื อแทน
15.7.2.2 เรื อเลื่อน ถ้าไม่ตรงเวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น. ให้รับงานเลื่อน
เรื อ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก งานหนึ่ ง ถ้า เป็ นงานระหว่ า งเวลา 06.00 น. ถึ ง 07.00 น. ก็ ใ ห้
มอบหมายงานเลื่อนเรื อนั้นให้เจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่าที่ ว่าง ถ้าไม่มีก็ให้จดั
เจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมเลื่อนเรื อนั้น
15.8 หลักเกณฑ์การจัดงานเลื่อนเรื อ
15.8.1 ต้องจัดเจ้าพนักงานนาร่ องผูส้ ามารถรับงานมากครั้งกว่าเป็ นเจ้าพนักงาน
นาร่ องเลื่อนเรื อ แต่ไม่เกิน 3 งาน ต่อหนึ่ งรอบเวร และให้จดั รอบเวรเจ้าพนักงานนาร่ อง
เลื่อนเรื อใหม่ทุกครั้งก่อนการมอบหมายงานเลื่อนเรื อครั้งต่อไป
15.8.2 ไม่มอบหมายงานเลื่อนเรื อเพิ่มเติมให้แก่เจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อนเรื อผูใ้ ด
ก่อนการเลื่อนเรื อครั้งแรกของเจ้าพนักงานนาร่ องผูน้ ้ นั ยกเว้นตามข้อ 15.8.4
15.8.3 การมอบหมายงานเลื่อนเรื อเพิ่มเติมในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น. ถ้า
เจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อนเรื อ ผูอ้ ื่นมารับงานไม่ได้ ก็ให้จดั เจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่ารับ
งานตามลาดับ ถ้าไม่วา่ งจัดเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม
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15.8.4 เจ้ า พนั ก งานน าร่ องเลื่ อ นเรื อในรอบเวรนั้ น ถ้ า งานที่ ม อบหมาย
เปลี่ยนแปลงเวลา หรื องด และสามารถปฏิบตั ิงานช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น. ได้ ก็ให้
จัดรับงานแทนเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า ยกเว้นงานที่มอบหมายเลื่อนเรื อนั้นงดทั้งหมด
ทุก งาน ทั้งนี้ การมอบหมายงานเลื่ อนเรื อเพิ่ ม เติ ม ให้แก่ เจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม
ก่อนหรื อหลังช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น. ถ้าสามารถจัดให้รับงานในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้ ก็ให้จดั มารับงานแทนเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า
15.8.5 เจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า เลื่อนเรื อในรอบเวรนั้น ถ้างานที่ได้รับ
มอบหมายเปลี่ยนแปลงเวลา ให้ติดประจาเรื อนั้นไปจนถึงเวลา 16.00 น. เฉพาะใน
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนในวันธรรมดาให้จดั เจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อน
เรื อในรอบเวรประจาวันที่สามารถมารับงานแทนได้ หรื อ จัดเจ้าพนักงานนาร่ อง
เตรี ยมพร้อมตามลาดับมาปฏิบตั ิงานแทน
สาหรับงานเลื่อนเรื อที่มอบหมายให้
ผูอ้ านวยการสานักนาร่ องถ้าเปลี่ยนแปลงเวลาไม่ตอ้ งติดประจาเรื อในทุกกรณี ให้จดั เจ้า
พนักงานนาร่ องปฏิบตั ิงานแทนเหมือนเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า (แก้ไขตามคาสั่งสนร.
ที่18/2555 เรื่ องการมอบหมายการทาการนาร่ องเรื อ ลงวันที่12ต.ค.55 /จนร.99)
15.8.6ในกรณีมีจานวนเรื อเลื่อนในช่วงเวลาเช้ามากกว่าจานวนเจ้าพนักงานนา
ร่ องที่เลื่อนเรื อมาก่อนรวมกับจานวนเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่าที่มอบหมายงานได้ ถ้ามี
เรื อเลื่อนเรื อระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 03.00 น. ให้จดั มอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ อง
ตรงตามรอบเวรนั้นเพื่อเฉลี่ยงานเลื่อนเรื อให้ใกล้เคียงกัน
15.9การมอบงานจะเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์เมื่อได้มีการออกอากาศทางสถานีสื่อสารกอง
นาร่ องเวลา 13.30 น. เสร็จเรี ยบร้อย
****** 15.10การมอบหมายงานเพิ่มเติมกรณีเรื อค้างจากการมอบหมายงานเวลา13.30 น.
15.10.1 ในวันราชการให้จดั รอบเวรเจ้าพนักงานนาร่ องในเวลา 15.45 น. อีกครั้ง
หนึ่งตามลาดับดังนี้
15.10.1.1
งดส่งออก
15.10.1.2
เรื องดเลื่อนและงดออก
15.10.1.3
เสร็จงานเลื่อนเรื อทุกงาน
15.10.1.4
เรื อเข้า
15.10.1.5
รับกลับ
15.10.1.6
เจ้าพนักงานนาร่ องปฏิบตั ิราชการพิเศษโดยเปรี ยบเทียบ
เวลาเสร็ จงานของเจ้าพนักงานนาร่ องรับกลับ เรื อเข้าและเรื อเลื่อน มอบหมายงาน
เรื อออกและเลื่อนที่ยงั ไม่มอบหมายงานเมื่อเวลา 13.30 น. ให้ทนั ออกอากาศเวลา
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16.00 น. ของวันนั้น หากยังมอบหมายงานเรื อไม่ครบให้จดั มอบหมายงานในเวลา
11.0 น. ของวันต่อไป
15.10.2 ในวันหยุดราชการและนอกเวลางาน ให้เจ้าพนักงานนาร่ องในท่า จัดรอบ
เวรตามลาดับตามข้อ 15.10.1 และมอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องให้ทนั ก่อนเรื อออก 3
ชัว่ โมง
15.10.3 เรื อที่ งดออกหรื องดเลื่ อนแล้วภายหลังแจ้งออก หรื อเลื่ อนใหม่ ภายใน
เวลา 16.00 น. ของวันมอบหมายงานนั้น ให้ถือว่าเป็ นเรื อที่จะต้องมอบหมายงานเพิ่ม
15.11 การมอบหมายงาน เรื อเข้า – ออก และเลื่ อนเพิ่ มเติ ม กรณี ตวั แทนเรื อร้องขอใช้
บริ การหลังการมอบหมายงานเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
15.11.1 งานเลื่อนเรื อจัดมอบหมายงานให้เจ้าพนักงานนาร่ องที่ถูกมอบหมายงาน
แล้ว ซึ่ งยังสามารถจัดมอบหมายงานเพิ่ ม เติ ม ได้ต ามกฎเกณฑ์ห รื อเจ้าพนัก งานน าร่ อ ง
เตรี ยมพร้อม
15.11.2 งานเรื อออกและเข้า ที่ ตัวแทนเรื อร้ อ งขอก่ อ น 11.00 น. วัน ต่ อไป จัด
มอบหมายงานให้เจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมตามลาดับ
15.11.3 งานที่จาเป็ นเพิ่มเติมระหว่าเวลาตั้งแต่ 14.00 น. – 16.00 น. โดยได้รับแจ้ง
จากตัวแทนเรื อระหว่างเวลา 11.00 น. – 13.00 น. จัดมอบหมายงานให้เจ้าพนักงานนาร่ อง
ตามลาดับรอบเวรเมื่อจัดลาดับในบัญชีลาดับเวรประจาวัน เวลา 11.00 น. แล้ว
ข้อ 16 การจัดมอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า
16.1 ลาดับเวรเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า (ที่สถานี นาร่ อง)
16.1.1 ผ่านออกทุ่นไฟนาปากร่ องก่อนลาดับเวรอยูก่ ่อน
16.1.2 มอบหมายงานรอบเวรเดียวกัน ลาดับเวรของเจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออก
อยู่ก่อนเจ้าพนักงานนาร่ องขาออก แต่ถา้ เจ้าพนักงานนาร่ องขาออกวันนั้นผ่านทุ่นไฟนา
ปากร่ องก่อนเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกวันก่อน ลาดับจะเป็ นไปตามข้อ 16.1.1 และเป็ นผล
ให้ลาดับเวรของเจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกทั้งหมดอยู่ก่อนเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกงาน
วันต่อไปด้วย
16.1.3 เจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกพิเศษเพื่อนาร่ องเรื อลาใด ให้ลาดับเวรประจา
เรื อลานั้น
16.1.4 เจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกเพิ่มเติม
16.1.4.1 โดยเรื อยนต์เจ้าท่า ลาดับเวรต่อจากเจ้าพนักงานนาร่ อง บนสถานี
นาร่ องขณะเรื อยนต์เจ้าท่าถึงสถานีนาร่ อง

26
16.1.4.2 โดยเรื อใหญ่ซ่ ึ งมีเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกทาการนาร่ องลาดับ
เวรอยูต่ ่อจากเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกนั้น
16.2 ลาดับงานของเรื อแจ้งเข้า
16.2.1 กาหนดเวลาแจ้งเข้าก่อนลาดับงานอยูก่ ่อน
16.2.2 กาหนดเวลาแจ้งเข้าเวลาเดียวกัน
16.2.2.1 เรื อถึงสถานีนาร่ องก่อนลาดับงานอยูก่ ่อน
16.2.2.2 เรื อจอดทอดสมอลาดับงานอยูก่ ่อนเรื อที่เข้ามาถึงแล้วผ่านเข้าเลย
16.2.2.3 เรื อเข้าที่มีอุปสรรคขัดข้อง เมื่อใดที่เรื อนั้นแจ้งว่าพร้อมที่ผ่านเข้า
ให้ถือเวลานั้นเป็ นเวลามาถึง ถ้าน้ าพอให้ถือเอาเวลานั้นเป็ นเวลาแจ้งเข้า แต่ถา้ น้ า
ไม่พอให้จดั เป็ นเรื อแจ้งเข้าโอกาสลาดับแรกที่สามารถผ่านสันดอนได้ หรื อตาม
เวลาแจ้งใหม่ที่ตวั แทนเรื อร้องขอ
16.2.3 เรื อแจ้งเข้ามาถึ งสถานี นาร่ องช้ากว่าก าหนดเวลาแจ้งเข้าให้ถือเอาเวลา
มาถึ งเป็ นเวลาเข้า แต่ ถ ้าน้ าไม่ พ อ หรื อเกิ นก าหนดเวลาที่ ก าหนดเป็ นหลัก เกณฑ์ไ ว้ใ น
ระเบียบกรมเจ้าท่าให้จดั เป็ นเรื อแจ้งเข้าโอกาสแรกที่สามารถผ่านสันดอนได้ หรื อตามเวลา
แจ้งเข้าใหม่ที่ตวั แทนเรื อร้องขอ
16.2.4 เรื อแจ้งเข้ามาถึ ง สถานี น าร่ องก่ อนก าหนดเวลาแจ้ง เข้าขณะที่ ท่ าเที ย บ
และตัว แทนเรื อ พร้ อ มรั บ เรื อ ให้ เจ้า พนั ก งานน าร่ อ งในท่ า สั่ ง การเปลี่ ย นเวลาเข้า ตาม
หลักเกณฑ์ หรื อตามเวลาที่ตวั แทนเรื อร้องขอ
16.2.5 เกณฑ์เวลาการจัดเรื อเข้าแทนที่เรื อในเขตท่า
16.2.5.1 เขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ เขต 1 ให้จดั เข้าก่อนท่าว่าง 3 ชัว่ โมง
16.2.5.2 เขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ เขต 2 ให้จดั เข้าก่อนท่าว่าง 2 ชัว่ โมง
16.2.5.3 เขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ เขต 3 ให้จดั เข้าก่อนท่าว่าง 1 ชัว่ โมง
ในกรณี ถ้าจัดเรื อเข้ าตามหลักเกณฑ์ ข้างต้ นอาจทาให้ เรื อต้ องพลาดคราว
นา้ เจ้ าพนักงานนาร่ องในท่ าพิจารณาสั่งการ และในกรณี เวลาท่ าว่ างเปลี่ยนแปลง
ให้ เจ้ าพนั ก งานน าร่ องอาวุโ สสู งสุ ด บนสถานี น าร่ องเปลี่ ย นแปลงเวลาเข้ าให้
สัมพันธ์ กับเวลาท่ าว่ างตามหลักเกณฑ์ ข้างต้ น
16.3 การจัดเรื อเข้าและมอบหมายงานเจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้า
16.3.1 จัดเจ้าพนัก งานน าร่ องขาเข้าตามล าดับเวรให้ส อดคล้องตามล าดับงาน
และคุณวุฒิของเจ้าพนักงานนาร่ อง
16.3.2 เมื่อเกิดความจาเป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องผูม้ ีอาวุโสบนสถานี นาร่ องต้องสั่ง
การแก้ไขปัญหาตามควรแก่กรณี เพื่อมิให้เสี ยหายแก่ราชการ
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16.3.3 การจัดสลับเวรเรื อแจ้งเข้าเวลาเดียวกัน ให้เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวร
ก่อนเรี ยงลาดับจากใกล้สุดเลื่อนลงมารับงาน ถ้าทาไม่ได้จึงให้เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวร
ต่อไป เรี ยงลาดับจากใกล้ที่สุดเลื่อนขึ้นไปรับงานกรณี นอกจากที่ กล่าวมาแล้ว ให้จดั เจ้า
พนักงานนาร่ องลาดับต่อไปขึ้นไปรับงาน เว้นแต่จะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น
16.3.4 เรื อแจ้งเข้าที่จอดทอดสมอ หรื อมาถึงตามเวลาที่แจ้งเข้าเมื่อจัดมอบหมาย
งานให้พนักงานนาร่ องขาเข้า แล้วมีเหตุขดั ข้อง หรื อมีปัญหาเกิดความล่าช้า เช่น การถอน
สมอ เรื ออยู่ไกลจากจุดรับนาร่ อง คอยเรื อยนต์รับ -ส่ งนาร่ อง เป็ นต้น เป็ นเหตุให้เรื อเข้ามา
รับเจ้าพนักงานนาร่ องล่าช้ากว่ากาหนดเวลาแจ้งเข้า ถ้าระยะเวลาที่ล่าช้าด้วยเหตุดงั กล่าว
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ให้เจ้าพนักงานนาร่ องเรื อเข้านั้นติดประจาเรื อ
16.3.5 เจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้าลาดับเวรต้น จะนาร่ องเรื อแจ้งเข้าลาดับหลังเข้า
ก่อนได้ก็ต่อเมื่อเรื อแจ้งเข้าลาดับก่อน แจ้งว่าจะมาถึงเวลาหลังแจ้งเข้าของเรื อลาดับหลัง
16.3.6 การมอบหมายงานปกติเวลา 13.00 น. ต้องไม่มอบหมายเจ้า พนักงานนา
ร่ อ งซึ่ งจะต้อ งรั บ งานเกิ น 24 ชั่วโมง นั บ จากเวลาออกเรื อ ที่ แ ท้จ ริ ง แต่ ถ ้ามี เหตุ ก ารณ์
เกี่ ย วกับ เรื อเข้าเปลี่ ยนแปลงภายหลังก็ ไ ม่มี ก ารแก้ไ ขแต่อย่างใด ยกเว้น กรณี มี รับกลับ
เพิ่มเติม
16.3.7 เจ้าพนักงานนาร่ องขาเข้าของเรื อล าใด จะต้องติ ดประจาเรื อนั้นทุ กรณี
จนเสร็ จงาน หรื อเลื่อนเรื อเวลา 16.00 น. ของรอบเวรวันเดียวกัน ถ้าจาเป็ นจะต้องทิ้งสมอ
คอยการเลื่อนเรื อครั้งต่อไปเกินกว่า 2 ชัว่ โมง ให้คิดเลื่อนเรื อตามข้อ 9.3.5
16.3.8 เรื อ เข้า ที่ เจ้า พนั ก งานน าร่ อ งขึ้ น เรื อ แล้ว แต่ ย ัง ไม่ ผ่ า นเข้า ร่ อ งน้ าเกิ ด
อุปสรรค ขัดข้องไม่สามารรถแก้ไขได้ภายในเวลา 30 นาที ให้พน้ จากหน้าที่ผูน้ าร่ องเรื อ
นั้น และกลับเข้ารอบเวรตามลาดับเวรเดิม ณ สถานีนาร่ อง
16.3.9 กรณี รับกลับระหว่างเจ้าพนักงานนาร่ องบนสถานีนาร่ องกับเจ้าพนักงาน
นาร่ องขาออก ถ้าเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกผูน้ ้ นั ไปทันเวลาแจ้งเข้า เจ้าพนักงานนาร่ องผู ้
นั้นจะต้องนาเรื อเข้าไม่วา่ เรื อจะทอดสมออยูก่ ่อนหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 14.1
16.3.10 กรณี เจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกถึงสถานี นาร่ องก่อนเจ้าพนักงานนาร่ อง
ขาออกของวันก่อน ไม่สามารถไปทันเวลาแจ้งเข้าให้เจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกนาร่ องเรื อ
นั้นเข้าแล้วจัดลาดับเวรเจ้าพนักงานนาร่ องขาออกของวันก่อนผูน้ ้ นั ให้อยูก่ ่อนลาดับเวรเจ้า
พนักงานนาร่ องส่งออกที่เหลือ
16.3.11 กรณี เจ้าพนักงานนาร่ องขาออกวันนั้นถึงสถานี นาร่ องก่อนเจ้าพนักงานนา
ร่ องส่งออก ไม่สามารถไปรับเรื อแจ้งเข้าทันเวลาแจ้งเข้า ให้นาร่ องเรื อนั้นได้
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หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 17 หลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม
17.1 จัดจากเจ้าพนักงานนาร่ องลาดับเวรต้นที่เหลือจากเจ้าพนักงานนาร่ องส่ งออกขา
ออก และเลื่อนเรื อของรอบเวรนั้น โดยกาหนดให้เป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมคนที่ 1, 2, 3 และ .......
ตามลาดับ ยกเว้นเจ้าพนักงานนาร่ องที่จะต้องออกจากรอบเวรในวันต่อไปตามข้อ 9.1
17.2 หน้าที่ของเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม ให้พร้อมที่จะรับแจ้งงานตลอดเวลา
จนถึงเวลา 10.30 น. ของวันต่อไป
17.3 สิ ทธิและหน้าที่ของเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม และเจ้าพนักงานนาร่ องอื่นใน
รอบเวร ถูกมอบหมายงานจะได้รับการชดเชยพิเศษ (BYE TURN) ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 9.8
17.4 กรณี เจ้า พนั ก งานน าร่ อ งเตรี ย มพร้ อ มคนที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดั บ หากถู ก
มอบหมายงาน ถ้าไม่สามารถติดต่อตามตัวได้ก่อนเวลาปฏิบตั ิงาน 3 ชัว่ โมง หรื อไม่ขอปฏิบตั ิหน้าที่ (OFF)
จะถูกจัดให้เป็ นเจ้าพนักงานนาร่ องขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ (OFF) ในรอบเวรวันต่อไป
ข้อ 18 เรื อแจ้งออกมีการเปลี่ยนแปลง
18.1 ออกก่อนเวลาที่แจ้งออก เจ้าพนักงานนาร่ องที่ถูกมอบหมายงานต้องติดประจาเรื อ
นั้น และให้ได้รับสิ ทธิชดเชยพิเศษบวกเวลาเสร็ จงานนับจากเวลาใหม่ที่แจ้งออกถึงเวลาที่แจ้งออกไว้เดิม ถ้า
เรื อออกล าใด จาเป็ นต้องเลื่ อนเรื อออกก่ อนเวลาก าหนดที่ แจ้งออก ให้ เจ้า พนัก งานน าร่ องในท่ าจัด เจ้า
พนักงานนาร่ องตามข้อ 15.11.2 หรื อ 15.11.3 แล้วแต่กรณี ไปรับงาน ถือว่าเป็ นเรื อเลื่อนเพิม่
18.2 ออกหลังเวลาที่แจ้งออก
18.2.1 ให้เจ้าพนักงานนาร่ องขาออกของเรื อนั้นติดประจา และรับงานทุกกรณี
จนถึงเวลา 16.00 น. ของรอบเวรเดียวกัน ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นหลังการมอบหมาย
งานเวลา 13.30 น. ของรอบเวรวันต่อไป ก็จะต้องรั บ งานของเรื อนั้นต่อไปจนเสร็ จงาน
หรื อจนถึงเวลา 16.00 น. ของรอบเวรวันต่อไปด้วย
18.2.2 กรณี ที่ตอ้ งเลื่อนเรื อตั้งแต่เวลาที่แจ้งออกก่อนออกเรื อ จะได้รับการชดเชย
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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18.3 กรณี เรื องดออกให้เจ้าพนักงานนาร่ องขาออกนั้นติดประจาเรื อไปจนถึงเวลา 13.00
น. ของรอบเวรวันเดียวกัน
18.4 เรื อแจ้ ง ออกเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ม ั ติ จ ากผู ้อ านวยการกองน าร่ อ งแล้ ว ให้
มอบหมายงานให้เจ้าพนักงานนาร่ อง ตามข้อ 15.11.2 หรื อ 15.11.3 แล้วแต่กรณี
ข้อ 19 เรื อแจ้งเลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ก่อนเวลาที่แจ้งเลื่อน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อนเรื อของเรื อนั้น
เว้นแต่กรณีจาเป็ นและเร่ งด่วน ก็ให้เจ้าพนักงานนาร่ องในท่า จัดเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมไปรับงาน
หลังเวลาที่ แจ้งเลื่ อน เจ้าพนัก งานน าร่ องเลื่ อนเรื อที่ จัดไว้ จะต้องติ ดประจาจนถึ งเวลา
เดียวกับเวลาเลื่อนเรื อครั้งต่อไป และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานนาร่ องในท่าจัดเจ้าพนักงานนาร่ อ งอื่นไปเลื่อน
เรื อครั้งต่อไปแทน
หลังเวลา 17.00 น. ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานเลื่อนเรื อในลาดับต่อไปงานใดงานหนึ่ง
ได้ ให้พิจารณาจัดเจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อนเรื อที่วา่ ง และเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่าโดยสามารถสลับที่กนั
ได้ หากไม่สามารถทาได้ให้มอบหมายงานเลื่อนเรื อลาดับต่อไปให้เจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม โดยไม่มี
การสลับที่กนั
ในกรณี เรื อเลื่อนเปลี่ยนเป็ นเรื อออก ใช้กฎเกณฑ์เช่นเดี ยวกับเรื อออกเพิ่ม ให้มอบหมาย
งานเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม ยกเว้นที่เจ้าพนักงานนาร่ องเลื่อนเรื อนั้นมีงานเลื่อนเรื อเพียงลาเดียว ก็
ให้มอบหมายงานออกเรื อลานั้นเป็ นของเจ้าพนักงานนาร่ องเดิม
ข้อ 20 การสั่งงานเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานนาร่ องในท่า
ถ้าจาเป็ นต้อง “งดรับกลับ” ให้สงั่ ได้ทนั ที
ถ้าจาเป็ นต้อง “ส่ งออก” เป็ นการเร่ งด่ วนให้สั่ งทัน ที่ ให้ทันเรื อแจ้งเข้าลาแรกที่ ขาดเจ้า
พนักงานนาร่ อง
แต่ถา้ ไม่เร่ งด่วน การส่ งออกหรื อการรับกลับเพิ่มเติม สั่งเวลา 16.00 น. หรื อเวลา 11.00 น.
ของงานวันต่อไป
******เรื อ แจ้ง ออกหรื อ แจ้ง เลื่ อ นเพิ่ ม เติ ม จะพิ จ ารณาเฉพาะกรณี จ าเป็ นเท่ า นั้ น ถ้า
เห็นสมควรให้เสนอผูอ้ านวยการกองนาร่ องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้วติดต่อเจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อม
ให้ทราบล่วงหน้า******
ถ้ามีเรื องดออก หรื องดเลื่อน ต้องแจ้งให้เรื อแจ้งเข้าที่จะมาแทนที่กนั งดเข้าหรื องดเลื่อนไว้
ก่อน เพื่อรอคาสั่งเปลี่ยนแปลง
ถ้ามีเรื อเปลี่ยนเวลาออก หรื อเปลี่ยนเวลาเลื่อน ต้องสั่งเปลี่ยนเวลาแจ้งเข้าหรื อแจ้งเลื่ อน
ของเรื อที่จะมาแทนที่กนั ให้สัมพันธ์กนั ตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึงความจาเป็ นที่จะต้องผ่านสันดอน
ของเรื อนั้นมาประกอบด้วย
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ข้อ 21 การขอไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้าที่ (OFF) เป็ นการออกจากรอบเวรน าร่ อ งเรื อ ในรอบเวรนั้น ให้ มี
หลักเกณฑ์ดงั นี้
ต้องแจ้งขอไม่ฏิบตั ิ หน้าที่ ก่อนขึ้นป้ ายมอบหมายงานปกติเวลา 13.30 น. ซึ่ งจะได้รับการ
ออกจากกรอบเวร ถ้าแจ้งขอไม่ปฏิบ ัติหน้าที่หลังเวลา 13.30 น. จะถูกจัดขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่วนั ขึ้นป้ ายจัด
มอบหมายงานนั้น และในกรณี
เดินทางไปถึงสถานี นาร่ องและลาดับเวรจะต้องถูกมอบหมายงานเรื อเข้าก่อนออก
ข่ าวของวัน ขึ้ น ป้ ายมอบหมายงานวัน ใหม่ ให้ ถื อ ว่า ไม่ ข อปฏิ บ ัติห น้าที่ ข องวัน ขึ้ น ป้ า ย
มอบหมายงานวันใหม่
เดินทางถึงสถานี นาร่ องและลาดับเวร จะต้องถูกมอบหมายงานเรื อเข้า เข้าหลัง
ออกข่าวของวันขึ้นป้ ายมอบหมายงานวันใหม่ให้ถือว่า ไม่ขอปฏิบตั ิหน้าที่หลังวันขึ้นป้ าย
มอบหมายงานวันใหม่ 1 วัน
เจ้าพนักงานนาร่ องที่แลกลาดับเวรมาก่อน และยังไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ ถ้าประสงค์จะขอไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ เมื่อถูกมอบหมายงานถึงจะถูกจัดให้ขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ( คือต้องถูกจ่ายงายก่อนจึงจะOFFได้ )

การขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า
การขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งเดียวก็ให้ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การออก และกลับ
เข้ารอบเวรตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9 โดยอยู่ในรอบเวรของเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่า
และให้รับงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันต่อจากวันที่ขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
การขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่เกินหนึ่ งครั้ง ก็ให้ถือปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์การออก และ
กลับเข้ารอบเวรตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9 โดยอยู่ในรอบเวร “บัญชีลาดับรอบเวรประจาวัน
ของเจ้าพนักงานนาร่ อง” จนเสร็ จการขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งสุ ดท้าย และถ้ายังอยู่ในรอบ
เวรของเจ้าพนักงานนาร่ องในเขตท่าก็ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ 21.3.1
การจัดเจ้าพนักงานนาร่ องไปปฏิบตั ิหน้าที่แทน เจ้าพนักงานนาร่ องที่ขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
ขณะอยูใ่ นรอบเวรอื่น
เจ้าพนักงานนาร่ องที่ขอไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ แจ้งล่วงหน้าก่อนเวลา 13.30 น. ให้จดั
เจ้าพนักงานนาร่ องลาดับต้นของรอบเวรวันนั้น ที่คุณวุฒิสามารถไปรับงานแทนได้
เจ้าพนักงานนาร่ องที่ขอไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ แจ้งหลังเวลา 13.30 น. จนถึงเวลา 10.30
น. ของวันต่อไป ให้จดั เจ้าพนักงานนาร่ องเตรี ยมพร้อมของรอบเวรวันนั้นที่คุณวุฒิสามารถ
ไปรับงานแทนกันได้
การกลับเข้ารอบเวรตามหลักเกณฑ์ขอ้ 9.2.1
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การขอไม่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรณี คา้ งการมอบหมายงาน ให้แจ้งขอไม่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ก่อนเวลา
มอบหมายครั้ งต่ อไป และให้ออกจากรอบเวรในวันขึ้นป้ ายมอบหมายงานเช่ นเดียวกับการขอไม่ปฏิ บัติ
หน้าที่ปกติ
ข้อ 22 ข้อกาหนด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ แล้ว เมื่อเจ้าพนักงานนาร่ อง
ส่ วนมากเห็ นว่าไม่ เหมาะสมกับ สภาพหรื อสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง เห็ น ควรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ให้เสนอ
หัวหน้ากลุ่มนาร่ อง เพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 4
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

(ลงชื่อ)

นาวาตรี ทวีศกั ดิ์ ตันสถิตย์
(ทวีศกั ดิ์ ตันสถิตย์)
ผูอ้ านวยการกองนาร่ อง
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ประการกรมเจ้ าท่า
ที่ 88/2515
เรื่ อง การนาเรื อต่างประเทศเข้าเทียบท่าและออกจากเทียบ
-------------------------เพื่อความร่ วมมือประสานงานกันระหว่างทางราชการกับบรรดาท่าเทียบเรื อ อันจะทาให้บังเกิ ด
ความสะดวกและปลอดภัยในการนาเรื อสิ นค้าต่างประเทศเข้าออกตามท่าเทียบเรื อในเขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ
อนุ วตั ตามมาตรา 56 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่ านน้ าไทย พระพุ ทธศักราช 2456 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศให้เจ้าของท่าเทียบเรื อหรื อผูป้ ระกอบกิจการท่าเรื อสิ นค้าต่างประเทศปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.

จัดให้มีนายท่าอย่างน้อย 1 คน ประจาแต่ละท่า โดยแจ้งชื่อนายท่าให้กรมเจ้าท่าทราบ และ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนายท่า ให้แจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบในโอกาสแรก
2.

นายท่ า ต้อ งอยู่ป ระจ าที่ ท่ าในขณะเรื อ เข้าเที ย บและออกจากเที ย บ เพื่ อ สอดส่ อ งดู แ ล

รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่เรื อที่จะเข้าเทียบและออกจากเทียบ ทั้งนี้ ให้มี
การเตรี ยมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งชัว่ โมงก่อนเรื อจะเข้าเทียบหรื อออกจากเทียบ การเตรี ยมการดังกล่าว
เช่น ไม่ให้มีเรื อลาเลียงและสิ่ งกีดขวางอื่นๆ อยู่หน้าท่าหรื อใกล้กบั บริ เวณท่าเทียบเรื อในรัศมี 30 เมตร จาก
จุดที่ หัวและท้ายสุ ดของเรื อใหญ่ขณะเข้าเทียบและออกจากเทียบ เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุอนั อาจเกิดขึ้น และ
ต้องกาหนดระยะห่ างระหว่างเรื อใหญ่ ที่จอดเทียบต่อเนื่ องกันไว้ไม่ต่ากว่า 10 เมตร เมื่อเรื อจอดเทียบท่า
เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนั้นให้มีการติดต่อระหว่างเรื อใหญ่กบั นายท่าได้โดยการพูดวิทยุหรื อกระบอกเสี ยงที่
ได้ยนิ ชัดเจน
3.

ก่อนที่ เรื อจะเข้าเที ยบท่า ให้นายท่าชักธงอักษร N และแผ่นป้ ายขนาดพอเห็นได้ชัดบอก

หมายเลขระวางของเรื อเพื่อแสดงจุดเทียบไว้คู่กนั ก็ได้
4.

นายท่ าต้องจัดเรื อรับ เชื อกที่ มีคุณ ลักษณะอันเหมาะสมแก่ งาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ล า

พร้อมทั้งจัดให้มีคนผูกเชือกและคนปลดเชือกที่มีสมรรถภาพและจานวนคนเพียงพอแก่การปฏิบตั ิหน้าที่
5.

นายท่ า ต้อ งสอดส่ อ งดู แ ลท่ า เที ย บเรื อ ให้ มี ส ภาพสมบู ร ณ์ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน

ใบอนุญาตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่ งกันกระทบ และพุกผูกเรื อต้องให้มีสภาพแข็งแรงมัน่ คง พร้อมทั้ง
จัดให้มีไฟแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน
6.

เจ้า ของท่ า เที ย บเรื อ หรื อ ผูป้ ระกอบกิ จ การท่ าเที ย บเรื อ ซึ่ งมี ท่ าเที ย บเรื อ อยู่ชิ ด ติ ด กัน

จะต้องให้ความร่ วมมือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยทุกประการตามเงื่อนไขที่กาหนด
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ไว้ในข้อ 2 ขณะที่เรื อใหญ่จะเข้าเทียบหรื อออกจากเทียบ ณ ท่าเทียบเรื อก็ตาม ทั้งนี้ ให้เป็ นหน้าที่ของนายท่า
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องติดต่อให้ความร่ วมมือซึ่งกันและกันโดยใกล้ชิด
ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด หากปรากฏว่าท่าเทียบเรื อใดบกพร่ องละเลย หรื อไม่ให้ความร่ วมมือ
ดังกล่าว กรมเจ้าท่าอาจพิจารณาไม่นาเรื อเข้าเทียบหรื องดการอนุญาตใช้ท่าเทียบเรื อนั้นเสี ยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2515

(ลงชื่อ) เรื อเอกบุญเลื่อน ซุ่นทรัพย์
(บุญเลื่อน ซุ่นทรัพย์)
อธิบดีกรมเจ้าท่า
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ประกาศกรมเจ้ าท่า
ที่ 394 / 2541
เรื อง ข้ อกาหนดในการใช้ เรื อลากจูง (Tug Boat) เขตท่ าเรื อกรุงเทพฯ
------------------------------------------------เพื่อให้การนาร่ องเรื อในเขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ปลอดภัยและเป็ นไปตาม
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วย ข้อกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและการขอใช้บริ การนาร่ องรัฐบาลเขตท่าเรื อ
กรุ งเทพฯ พ.ศ. 2541 กรมเจ้าท่ าจึงให้ออกประกาศกรมเจ้าท่า เรื่ องข้อก าหนดในการใช้เรื อลากจูง (Tug
Boat) เขตท่าเรื อกรุ งเทพฯ ไว้ดงั นี้
เรื อเข้าและออกท่าเทียบเรื อ
เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) ไม่เกิน 300 ฟุต (91.44 เมตร) ในสภาพอากาศปกติ
ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า จานวน 2 ลา หรื อเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 แรงม้ า
จานวน 1 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้าเทียบท่าหรื อออกจากท่า
เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 301 ฟุต – 450 ฟุต (91.74 เมตร – 137.16 เมตร) ใน
ภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1,200 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 1 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้า
เทียบท่าหรื อออกจากท่า
เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 451 ฟุต – 500 ฟุต (137.46 เมตร – 152.40 เมตร) ใน
ภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1,200 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 2 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้า
เทียบท่าหรื อออกจากท่า
เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 501 ฟุต – 565 ฟุต (152.70 เมตร – 172.21 เมตร) ใน
สภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 2 ลา ช่วยในการนาเรื อ
เข้าเทียบท่าหรื อออกจากท่า
เรื อขนาดใหญ่พิเศษ ความยาวตลอดลา (Super Vessel) 566 ฟุต – 600 ฟุต (172.51 เมตร –
182.88 เมตร) ในสภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงชนิด VOITH SCHNEIDER หรื อ WATER TRACTER
ที่มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2,000 แรงม้า และมี Ballard Pull ไม่นอ้ ยกว่า 40 ตัน จานวนอย่างน้อย 2 ลา ช่วยในการ
นาเรื อเข้าเทียบท่าหรื อออกจากท่า
เรื อเข้าและออกจากหลักกลางน้า
เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) ไม่เกิน 450 ฟุต (137.16 เมตร) ในสภาพอากาศปกติ
ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 2 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้าเทียบหรื อออก
จากหลักกลางน้ า
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เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 451 ฟุต – 565 ฟุต (137.46 เมตร – 172.21 เมตร) ใน
สภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้ อยกว่า 1,700 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 2 ลา ช่วยในการนาเรื อ
เข้าเที ยบหลักหรื อออกจากหลักกลางน้ า และควรเป็ นเรื อลากจูงชนิ ด VOITH SCHNEIDER จานวนอย่าง
น้อย 1 ลา ถ้าต้องกลับลา
เรื อขนาดใหญ่พิเศษ (Super Vessel) ความยาวตลอดลา 566 ฟุต – 600 ฟุต (172.51 เมตร –
182.88 เมตร) ในสภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงชนิด VOITH SCHNEIDER หรื อ WATER TRACTER ที่
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2,000 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 2 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้าเทียบหลักหรื อออกจากหลัก
กลางน้ า
เรื อเข้ าและออกจากทุ่นผูกเรื อ
3.1 เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) ไม่เกิน 300 ฟุต (91.44 เมตร) ในสภาพ
อากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 350 แรงม้า จานวน 2 ลา หรื อเรื อลากจูงขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1,000 แรงม้า จานวน 1 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้าหรื อออกจากทุ่นผูกเรื อ
3.2 เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 301 ฟุ ต – 450 ฟุ ต (91.74 เมตร – 137.16
เมตร) ในสภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 1 ลา ช่วยใน
การนาเรื อเข้าหรื อออกจากทุ่นผูกเรื อ
4.
เรื อเข้าทอดสมอหรื อออกจากทอดสมอ
4.1 เรื อ ขนาดความยาวตลอดล า (L.O.A.) ไม่ เกิ น 300 ฟุ ต (91.44 เมตร) ในสภาพ
อากาศปกติ ให้มี เรื อลากจู ง ขนาดไม่ น้อ ยกว่า 350 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 1 ล า ช่ วยในการน าเรื อเข้า
ทอดสมอหรื อออกจากทอดสมอ
4.2 เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 301 ฟุ ต – 350 ฟุ ต (91.74 เมตร – 106.70
เมตร ในสภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 350 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 2 ลา หรื อให้มีเรื อ
ลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 1 ลา ช่วยในการนาเรื อเข้าทอดสมอหรื อออกจาก
ทอดสมอ
4.3 เรื อขนาดความยาวตลอดลา (L.O.A.) 351 ฟุ ต – 500 ฟุ ต (91.74 เมตร – 152.40
เมตร) ในสภาพอากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 1 ลา ช่วยใน
การนาเรื อเข้าทอดสมอ หรื อออกจากทอดสมอ
4.4 เรื อขนาดความยาวตลอดล า (L.O.A.) มากกว่า 500 ฟุ ต (152.46 ฟุ ต) ในสภาพ
อากาศปกติ ให้มีเรื อลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 แรงม้า จานวนอย่างน้อย 1 ลา ช่ว ยในการนาเรื อเข้า
ทอดสมอ หรื อออกจากทอดสมอเมื่อไม่กลับลา และจานวนอย่างน้อย 2 ลา เมื่อต้องกลับลา
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5.
เรื อที่ มี BOW THRUSTER และหรื อ STERN THRUSTER จะใช้ ไ ด้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ
อนุญาตจากเจ้าของเรื อเท่านั้น และความเสี ยหายใดๆ ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ BOW THRUSTER และ
STERN THRUSTER เจ้าพนักงานนาร่ องจะไม่รับผิดชอบ
6.
เรื อที่ มี BOW THRUSTER แล ะห รื อ STERN THRUSTER เจ้ า พ นั ก งาน น าร่ อ ง
ปฏิบตั ิงานจะพิจารณาจานวนเรื อลากจูงช่วยในการนาเรื อตามขนาดแรงม้าของ THRUSTER ขนาดของเรื อ
อัตรากินน้ าลึก และลักษณะกระแสน้ า แต่จะต้องมีเรื อลากจูงช่วยอย่างน้อย 1 ลา
7.
ในสภาพอากาศวิปริ ต มีคลื่นลมแรง หรื อสภาพอากาศปกติ ในข้อกาหนดการใช้เรื อลากจูง
(TUG BOAT) ช่วยในการนาเรื อตามข้างต้น ให้เปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของนายเรื อและเจ้าพนักงาน
นาร่ องผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นการสาคัญ
8.
เรื อ ขนาดใหญ่ พิ เศษ (Super Vessel) การก าหนดชนิ ด ขนาด และจ านวนเรื อ ลากจู ง
ช่วยเหลือในร่ องน้ าสันดอนฯ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนาร่ องผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูอ้ านวยการกองนา
ร่ องเห็นสมควร
9.
เรื อที่ยากแก่ การนาร่ อง การกาหนดชนิ ด ขนาด และจานวนเรื อลากจูง ช่วยเหลือในร่ องน้ า
สันดอนฯ และเข้า – ออก จากท่าเทียบเรื อ หลักผูกเรื อ หรื ออู่เรื อ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนาร่ อง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อผูอ้ านวยการกองนาร่ องเห็นสมควร
10. เรื อเข้ า – ออก ท่าเทียบเรื อ หลักผูกเรื อ ทุ่นผูกเรื อ และอู่เรื อ ที่มีขอ้ กาหนดการใช้เรื อลากจูง
จานวนมากกว่าข้อกาหนดนี้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของท่าเทียบเรื อ หลักผูกเรื อ ทุ่นผูกเรื อ และอู่เรื อนั้นๆ
11. ในกรณี เจ้ า พนั ก งานน าร่ องใช้ เรื อ ลากจู ง (Tug Boat) เพิ่ ม เติ ม จ านวนมากกว่ า ข้ อ
กาหนดการใช้เรื อลากจูง (Tug Boat) นี้ หรื อข้อกาหนดของท่าเทียบเรื อ หลักผูกเรื อ ทุ่นผูกเรื อ และอู่เรื อใด
เพื่ อความปลอดภัย และเหมาะสมกับ สถานการณ์ ตัว แทนเรื อหรื อเจ้าของเรื อจะต้อ งเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541

(ลงชื่อ)

จงอาชว์ โพธิสุนทร
(นายจงอาชว์ โพธิสุนทร)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

