เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกี่ยวกับสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการประมง ตลอดจนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล และทําให้การบริหารจัดการแรงงานในงานประมงทะเลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้าง
ในงานประมงทะเล ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓ สัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ (แบบ ปม.๑)
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ ปม. ๑
สัญญาจ้างในงานประมงทะเล
เขียนที.่ ........................................................
สัญญาฉบับนี้นายจ้างทาขึ้นเมื่อวันที่…...………เดือน………………...........…พ.ศ…....…...…….
ระหว่าง ........................................................................................................................ (ให้ระบุชื่อนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นนายจ้าง) ที่อยู่ปัจจุบัน…......................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................
หมายเลขประจ าตั ว ประชาชน (กรณี ค นต่ า งด้ า ว ให้ ร ะบุ ห มายเลขของเอกสารหลั ก ฐานที่ ใช้ แ สดงตน
ของลูกจ้าง เช่น หนั งสือ เดิน ทาง เอกสารใช้แทนหนั งสือ เดินทาง ใบส าคัญ ถิ่น ที่อยู่ ใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าว หรือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) …..................................................................... .....
ออกให้ ณ.............................วันออกบัตร............................................วันหมดอายุ.......................................
สัญชาติ...........................อายุ.............ปี หมายเลขใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี).................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ..........ถนน.............................. ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................ โดยมีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน(กรณีคนต่างด้าวให้ระบุตามใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ในต่างประเทศ) อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ .........ถนน..................................ตาบล/แขวง...........................
อาเภอ/เขต…..........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
ประเทศ.......................................โทรศัพท์.....................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
นายจ้างได้ตกลงกับลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นายจ้างตกลงว่าจ้างลูกจ้างให้ทางานในตาแหน่ง…………..............…………....….......
ในเรือประมงชื่อ………………………………………ทะเบียนเรือเลขที.่ .................................................................
โดยมี..............................อยู่บ้านเลขที.่ .......หมู่ท.ี่ ........ถนน..............................ตาบล/แขวง...........................
อาเภอ/เขต….....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...........................................
ประเทศ....................................................โทรศัพท์................................... เป็นเจ้าของเรือ ทาประมงอยู่ที่
(แหล่งประมง)................................................................................................ โดยให้ลูกจ้างเริ่มทางานตั้งแต่
วันที่…………….....…......…… ถึงวันที่ .…..................................... (กรณีสัญญาจ้างมีกาหนดระยะเวลาให้ระบุ
วันสิ้นสุดสัญญาด้วย)
ข้อ ๒ นายจ้างตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
๒.๑ ค่าจ้างจ่ายให้เดือนละ................................บาท.............................................
...................................................................................(ให้กาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย)
๒.๒ เงินส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้าที่จับได้จ่ายให้
.....................................………………………………………………………………………………………................................
(ระบุจานวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งจ่ายโดยกาหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจ่าย)

-๒๒.๓ เงินอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………..
(ให้กาหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจ่าย)
ข้อ ๓ นายจ้างตกลงจ่ ายค่ าตอบแทนตาม ข้อ ๒ โดยวิ ธีก ารโอนเงิน เข้าบั ญ ชีเงิน ฝาก
ธนาคารของลูกจ้างและนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร.......................ชื่อบัญชี..................เลขที่บัญชี....................... (ถ้ามีรายละเอียด
ให้ระบุด้วย)
ข้อ ๔ นายจ้ างต้องจั ดเวลาพั กให้ ลู กจ้ างมี เวลาพั กไม่ น้ อยกว่า ๑๐ ชั่ วโมงในระยะเวลา
การทางาน ๒๔ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า ๗๗ ชั่วโมงในระยะเวลาการทางาน ๗ วัน
ข้อ ๕ นายจ้างเป็นผู้จัดสวัสดิการ ดังนี้
๕.๑ จัดให้มีอาหารและน้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องส้วม เวชภัณฑ์ และยา
เพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในจานวนที่เพียงพอให้เหมาะสมกับการทางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ
๕.๒ สวัสดิการอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ระบุ................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อ ๖ นายจ้างมีหน้าที่จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางานบนเรือซึ่งมี
มาตรฐานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการทางาน การใช้ เครื่องมือ
อุปกรณ์ดังกล่าวก่อนการทางาน
ข้อ ๗ ลูกจ้ างต้องปฏิ บั ติหน้ าที่ของตนให้ ลุ ล่ วงไปโดยถูกต้องและสุ จริต ไม่จงใจขัดคาสั่ ง
ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย หรือละทิ้งหน้าที่ หรือกระทาการอื่นใดให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ข้ อ ๘ ลู กจ้ างมี สิ ทธิติ ดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ /ศู นย์ ประสานแรงงานประมง/ครอบครั ว
โดยนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าถึงหรือจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร
ข้อ ๙ เงื่อนไขอื่น ที่มิได้ระบุ ในสัญ ญานี้ ให้น ายจ้างและลู ก จ้างปฏิบั ติตามกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ เว้นแต่กรณี ที่นายจ้างปฏิบั ติต่อลู กจ้างสูงกว่ามาตรฐานที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ก็ให้เป็นไปตามนั้น
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น เป็ น ภาษาไทยจ านวนสองฉบั บ มี ข้ อความถู ก ต้ อ งตรงกั น เก็บ ไว้ ที่
นายจ้ างหนึ่ งฉบั บและลู กจ้ างหนึ่ งฉบั บ ซึ่ งคู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อความของสั ญ ญานี้
ดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ………………………………………..นายจ้าง
(………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………..ลูกจ้าง
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(………………………………………)

