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ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น
เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
และเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การดําเนินการว่าด้วยการอนุญาตให้ทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือบรรทุก
สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น เรื อ ขนถ่ า ยเพื่ อ การประมง เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น
เพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป เป็นไปตามนัยมาตรา ๒๘๕
มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ํ า ไทย
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงวางระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น
เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ําจืด
ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทําการงาน
ในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น
เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกรมเจ้ า ท่ า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตให้ ทํ า การงาน
ในเรือประมงขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการอนุญาตทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือบรรทุก
สินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
และเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป
ข้อ ๕ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสั่งหรือ ข้อสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้บังคับแทน
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมเรือในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ครอบครอง
หรือในฐานะอื่นใด
“คนประจําเรือ” หมายความว่า ผู้ทําการประจําในเรือโดยมีสัญญาการจ้างงานกับเจ้าของเรือ
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“เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง” หมายความว่า เรือบรรทุกน้ํามันที่ใช้ขนถ่ายน้ํามันให้กับเรือ
ที่ใช้ทําการประมง
“การจ้าง” หมายความว่า การเข้าทําการงานในเรือ
“การเลิกจ้าง” หมายความว่า การเลิกทําการงานในเรือ
“ใบพยานการเลิกจ้าง” หมายความว่า เอกสารที่นายเรือในฐานะตัวแทนเจ้าของเรือออกให้กับ
คนประจําเรือเมื่อเลิกจ้างแล้วตามแบบที่เจ้าท่ากําหนดหรือบันทึกการเลิกจ้างในหนังสือคนประจําเรือก็ได้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ทําการงานในเรือตามระเบียบนี้
“วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การดําเนินการยื่นเอกสารด้วยไฟล์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ทําการงานในเรือตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ เ จ้ า ของเรื อ ที่ ใ ช้ ทํ า การประมง เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น เรื อ ขนถ่ า ย
เพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ําจืด
ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป ที่ประสงค์จะขออนุญาตให้คนทําการงานในเรือ ให้ยื่นคําขออนุญาต
ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ที่กองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือสํานักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตใช้เรือและทะเบียนเรือไทย
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของเรือ
(๓) กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคลให้ยื่นคําขออนุญาตพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน และบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๔) หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ
(๕) หลักฐานการจ้างงาน
(๖) สําเนาหนังสือคนประจําเรือของคนรับจ้าง หรือ สําเนาหนังสือ เดินทางของคนรับจ้า ง
หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของคนรับจ้าง
(๗) สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนรับจ้าง (ถ้ามี)
(๘) สําเนาใบประกาศนียบัตรของคนประจําเรือตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ในกฎข้อบังคับสําหรับ
การตรวจเรือ ที่ยังไม่หมดอายุ
(๙) ใบพยานการเลิกจ้าง กรณีคนรับจ้างที่ได้เลิกจ้างจากเรือลําก่อน และประสงค์จะทําการงาน
ในเรือลําใหม่
ข้อ ๘ เมื่อเจ้าหน้าที่รับคําร้องขออนุญาตและได้ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
ให้ผู้อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เป็นผู้พิจารณา
อนุญาตให้ทําการงานในเรือตามแบบใบอนุญาตที่แนบท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๙ เมื่อได้รับการอนุญาตให้ลงทําการในเรือประมงแล้ว เจ้าของเรือหรือนายเรือต้อง
บัน ทึ ก ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การจ้ า งงานไว้ ในหนั ง สื อ คนประจํา เรื อ ของคนประจํา เรื อ ทุ กคน ไว้สํ า หรั บ ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรือด้วย
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีการแจ้งเข้าและแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงของเรือตามระเบียบนี้ เจ้าของเรือ
ต้องยื่นแจ้งขอออกรายชื่อคนประจําเรือลํานั้น ที่ออกไปและกลับเข้ามากับเรือลําดังกล่าวทุกครั้ง ที่ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO)
ข้อ ๑๑ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ เปลี่ ย นแปลงคนประจํ า เรื อ ระหว่ า งที่ เ รื อ
อยู่ ก ลางทะเล เว้ น แต่ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของคนประจํ า เรื อ หรื อ มี ปั ญ หาข้ อ พิ พ าท หรื อ ในกรณี
เหตุ สุ ด วิ สั ย โดยต้ อ งแจ้ ง กองมาตรฐานคนประจํ า เรื อ หรื อ สํ า นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคสาขา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือเพิ่มนายจ้างตามระเบียบของกรมการจัดหางาน
เรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างใหม่ยื่นขอปรับปรุงข้อมูล ที่กองมาตรฐานคนประจําเรือหรือสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ กรณีคนประจําเรือที่มีชื่อในใบอนุญาตของนายจ้าง ไม่ได้ลงทํางานในเรือเกิน ๖๐ วัน
ขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคนประจําเรือแจ้งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดําเนินการ
ตรวจสอบการจ้างงานต่อไป
ข้อ ๑๔ เมื่อมีการเลิกจ้าง เจ้าของเรือต้องแจ้งการเลิกจ้าง ที่กองมาตรฐานคนประจําเรือ
หรือสํานักเจ้าท่าภูมิภาคสาขา โดยเจ้าของเรือต้องออกใบพยานการเลิกจ้างให้กับคนประจําเรือไว้เป็น
หลักฐาน และ/หรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกจ้างไว้ในหนังสือคนประจําเรือของคนประจําเรือทุกครั้ง
ข้อ ๑๕ เมื่อเจ้าของเรือออกใบพยานเลิกจ้างให้กับคนประจําเรือเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของเรือ
แจ้งการเลิกจ้างคนประจําเรือกับเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ ให้กับ
เจ้าของเรือและยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิม
ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้ทําการงานในเรือและการเลิกจ้างตามระเบียบนี้ เจ้าของเรือต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
ข้อ ๑๗ ให้สัญญาจ้างให้ทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น
เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ํามันและเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้งแต่
๑๐ ตันกรอสขึ้ นไปที่มีการอนุ ญาตตามระเบี ยบนี้ ให้ มีอ ายุได้คราวละไม่เกิน หนึ่ง ปีนับแต่วัน ที่จ้า ง
ที่ปรากฏตามบัญชีคนทํางานในเรือแนบท้ายใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ การขออนุญาตให้ทําการงานในเรือตามระเบียบฯ นี้ สามารถทําการขออนุญาตและ
ส่งสําเนาเอกสารต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทาง Single Window 4 Fishing Fleet
(http://fpipo.md.go.th) และออกใบอนุญาตที่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
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โดยให้ถือว่าการดําเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการออกใบอนุญาตที่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลผูกพันตามที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ บัญญัติไว้ทุกประการ
ข้อ ๑๙ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

(แบบ คร ๔-๑)

ใบอนุญาตใหทําการงานในเรือที่ใชทําการประมง เรือบรรทุกสินคาประมงหองเย็น เรือขนถายเพื่อการประมง
เรือบรรทุกสินคาหองเย็น เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้งแต 10 ตันกรอสขึ้นไป
ใบอนุญาต เลขที่.............../................
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๘๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย
พระพุ ทธศั กราช ๒๔๕6 ผู อํา นวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ/ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา
....................................ในฐานะ “เจาทา”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
อนุญาตใหคนทําการงานในเรือที่ใชทําการประมง เรือบรรทุกสินคาประมงหองเย็น เรือขนถายเพื่อการประมงเรือ
บรรทุ ก สิ น ค า ห องเย็ น เรื อบรรทุ กน้ํ า มั นเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ําจืด ขนาดตั้ งแต 10 ตันกรอสขึ้ นไป
ตามบัญชีแนบทายใบอนุญาตฉบับนี้ทําการงานในเรือของ..........................................ในฐานะเจาของ/ผูครอบครองเรือดังนี้
๑ ............................................................................................................
๒ .............................................................................................................
๓ .............................................................................................................
๔ .............................................................................................................
๕ .............................................................................................................
เจาของ/ผูครอบครองเรือสามารถเปลี่ยนคนประจําเรือตามบัญชีแนบทายนี้ลงในเรื อขางตนไดตาม
ความประสงค แตกอนเรือประมงเขาทาหรือออกจากทา ใหเจาของ/ผูครอบครองเรือแจงรายชื่อคนประจําเรือ/ลูกเรือ
ในเรื อต อเจ าหน าที่ ผานระบบอิ เล็ กทรอนิ กส ลวงหนา ๒๔ ชั่ วโมง และพิมพเอกสารรายชื่อฯพรอมลงนามยื่นให
เจาหนาทีต่ รวจสอบบุคคลในเรือขณะที่เขาทาหรือออกจากทา ตามใบอนุญาตนี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
เมื่ อมี การเลิ กจ างคนทํ าการงานในเรื อแล ว เจ าของ/ผูครอบครองเรื อขางต นต องมาทํ าการเลิกจาง
ณ กองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา
อนุญาต ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. .......

(แบบ คร ๔-๒)
บัญชีคนทําการงานในเรือ
หนา ๑
แนบทายใบอนุญาตเลขที่......../........
เรือ ……………..…….. เลขทะเบียนเรือ …………….. , เรือ………………. เลขทะเบียนเรือ ……………………..
เรือ ……………..…….. เลขทะเบียนเรือ …………….. , เรือ………………. เลขทะเบียนเรือ ……………………..
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ-สกุล

สัญชาติ เลขประจําตัว หนาที่ในเรือ

วันที่จาง

วันที่สิ้นสุด
หมายเหตุ
สัญญาจาง

(แบบ คร ๔-๒)
บัญชีคนทําการงานในเรือ
แนบทายใบอนุญาตเลขที่......../..........

หนา ๒

เรือ ……………..…….. เลขทะเบียนเรือ …………….. , เรือ………………. เลขทะเบียนเรือ ……………………..
เรือ ……………..…….. เลขทะเบียนเรือ …………….. , เรือ………………. เลขทะเบียนเรือ ……………………..
ที่
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ชื่อ-สกุล

สัญชาติ เลขประจําตัว หนาที่ในเรือ

วันที่จาง

วันที่สิ้นสุด
หมายเหตุ
สัญญาจาง

(แบบ คร. 1-1)

กรมเจาทา
คํารอง ขออนุญาตใหคนทําการงานในเรือตามมาตรา 285 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456

เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ขาพเจา
นามสกุล
เลขบัตรประจําตัว
ชื่อเรือ
เลขทะเบียนเรือ
ขนาด
ตันกรอส อยูบานเลขที่
หมูที่ ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
มีความประสงคขออนุญาตใหคนทําการงานในเรือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

ชื่อคนรับจาง

สัญชาติ

เลขประจําตัวหรือเลข
หนังสือเดินทางของผูรับจาง

หนาที่ในเรือหรือ
ตําแหนงในเรือ

วันที่ทําการจาง

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตใหคนทําการงานในเรือตอไป
เรียน

เจาหนาที่การเงิน
เก็บเงินคาธรรมเนียมการเลิกจางคนทําการงานในเรือตามอัตรา
ที่กฎกระทรวงกําหนด
(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................)
ตําแหนง...................................................
เรียน

.............................................
ไดเก็บเงินคาธรรมเนียมจํานวน........................................บาท
ตามใบเสร็จเลขที่....................เลมที่..........................ลงวันที่...................
(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................)
ตําแหนง...................................................

(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
เจาของเรือ

LR

(สําหรับเจาหนาที่)

รายชื่อคนประจําเรือ/ลูกเรือ

แนบทายใบอนุญาตเลขที่........./….…
ชื่อเรือ......................................................... ประเภทเรือ.................................. เลขทะเบียนเรือ.................................
 เขา  ออกจาก ทาเทียบเรือ.............................................. รหัสทา.................. วันที่......................................
อําเภอ.................................. จังหวัด..........................
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล

อายุ เพศ สัญชาติ

หมายเลข
ประจําตัว

หนาที่ใน
เรือ

วันที่จาง

หมาย
เหตุ

รวมทั้งสิ้น ... คน : คนสัญชาติไทย ... คน คนสัญชาติเมียนมาร ... คน
ขอรับรองวาขอมูลตางๆ ที่ขาพเจาไดใหไวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………………………….
(นายประกาศ กิจการประมง)
เจาของ/ผูครอบครอง/ผูควบคุมเรือ
วันที่ .. ................... ....
บันทึกเจาหนาที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เจาหนาที่ ………………………………………….
(.....................................) / วันที่..................
หมายเหตุ ใหเจาของ/ผูครอบครอง/ผูควบคุมเรือหรือผูแทน นําเอกสารนี้ไปยื่นตอศูนยฯแจงเขา-ออก เรือประมง๖
เจาหนาที่ทาเรือ/แพปลา) กอนเรือออก เพื่อแสดงการแจงออก และกอนเรือเขาทา เพื่อแสดงการแจงเขา

ทําที่..............................................................
วันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ........................

เรียน ........................................................................
ขาพเจา......................................................... เจาของเรือ ของเรือชื่อ..............................................
เลขทะเบียนเรือ.............................................................ขนาด................................ตันกรอส ตกลงทําการเลิกจางกับ
ชื่อคนรับจาง

เรียน

สัญชาติ

เลขประจําตัวหรือเลข
หนังสือเดินทางของผูรับจาง

หนาที่ในเรือหรือ
ตําแหนงในเรือ

วันที่ทําการจางงาน

วันที่เลิกจาง

(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
เจาหนาที่การเงิน
เก็บเงินคาธรรมเนียมการเลิกจางคนทําการงานในเรือตามอัตรา
เจาของเรือ

ที่กฎกระทรวงกําหนด

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................)
ตําแหนง...................................................
เรียน

.............................................
ไดเก็บเงินคาธรรมเนียมจํานวน........................................บาท
ตามใบเสร็จเลขที่....................เลมที่..........................ลงวันที่...................
(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................)
ตําแหนง...................................................

(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
(ประทับตรา)

ใบพยานเลิกจาง
ทําที่..............................................................
วันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ........................
ขาพเจา.................................................................................นายเรือ ของเรือชื่อ..........................................
เลขทะเบียนเรือ.....................................................................................ขนาด..............................................ตันกรอส
ตกลงทําการเลิกจางกับ.................................................................................................................................
ซึ่งมีหนาที่ในเรือ (หรือตําแหนงในเรือ)........................................................................................................................
โดยมีระยะเวลาการวาจาง ตั้งแตวันที่..................................................................ถึงวันที่............................................
อัตราคาจาง.................................................................................................................................................................
และไดทําการเลิกจางเมื่อวันที่.............................เดือน................................................พ.ศ. .......................................
โดยคนรับจางทํางานในเรือดังกลาวไดรับคาจางจากเจาของเรือครบถวนแลว
ใบพยานเลิ ก จ า งฉบั บ นี้ ทํ า ขึ้ น เป น 2 ฉบั บ มีข อ ความถูก ต อ งตรงกั น โดยเจ า ของเรื อ และคนรั บ จ า ง
ทําการงานในเรือไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานแลว
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
เจาของเรือ
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
คนรับจางทําการงานในเรือ

