แบบ ปม. ๑
ទម្រង់ បរ.1

สัญญาจ้ างในงานประมงทะเล
កិច្ចសន្យាជួ លធ្វ ើការធន្យសាទសរុម្ទ

เขียนที่....................................................
សរធសរធៅ

สัญญาฉบับนี้นายจ้างทำขึ้นเมื่อวันที่…...………เดือน……………พ.ศ…....…...……
កិច្ចសន្យាធន្យេះន្យិធោជកធ្វ ើធ ើងធៅថ្ងៃទី

ខែ

ឆ្នាំ

ระหว่าง........................................................................................................(ให้ระบุชื่อนิติบุคคล
រវាង

(ម្រូវបញ្ជាក់ធ្មេះន្យីរិបុគ្គល

หรื อบุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นนายจ้าง) ที่อยูป่ ัจจุบนั …........................................................................................
ឬបុគ្គល្រម តាខែលជាន្យិធោជក) អាសយដ្ឋាន្យបច្ចុបបន្យន

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “นายจ้าง” ฝ่ ายหนึ่งกับ
ធដ្ឋយរធៅធន្យេះកនុងកិច្ចសន្យាធន្យេះធៅថា “ន្យិធោជក” ជាភាគ្ីម្ខាងជារួ យ

นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
ធោក/អ្ន កម្សី/ កញ្ជា

หมายเลขประจ ำตัว ประชาชน(กรณี ค นต่ างด้าวให้ ระบุ ห มายเลขของเอกสารหลัก ฐานที่ ใ ช้แ สดงตนของ
ลูกจ้าง เช่น
ធលែអ្រត សញ្ជាណប័ណណ (ករណីជន្យបរធទសម្រូវបញ្ជាក់ធលែឯកសារភ័សតុតាងខែលធម្បើសម្ខគល់ែល ួន្យរបស់ន្យិធោជិរ ែូ ច្ជា

หนังสื อเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
លិែិរឆ្ល ងខែន្យ ឯកសារធម្បើជាំន្យួសលិែិរឆ្ល ងខែន្យ ឯកសារអាសយដ្ឋាន្យ ឯកសារសាំខាន្យ់សម្ខគល់ែល ួន្យជន្យបរធទស

หรื อบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) …..............................................................................................
ឬប័ណណសម្ខគល់ែល ួន្យអ្ន កខែលរិន្យម្ខន្យសញ្ជារិថ្ង)

ออกให้ ณ.............................วันออกบัตร............................................วันหมดอายุ.......................................
ធច្ញជូ ន្យធៅ

ថ្ងៃធច្ញប័ណណ

ថ្ងៃផុរកាំណរ់

สัญชาติ...........................อายุ.............ปี หมำยเลขใบอนุญำตทำงำน(ถ้ามี)....................................................
សញ្ជារិ

អាយុ

ឆ្នាំ ធលែធសៀវធៅអ្ន្យុញ្ជារធ្វ ើការ (ធបើម្ខន្យ)

ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.......................หมู่ที่...........ถนน.............................. ตำบล/แขวง.................................
បច្ចុបបន្យន សថ ិរធៅផទេះធលែ

វ ិងី

ម្ក ុរទី

ឃុាំ/សង្ការ់

อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
ម្ស ុក/ែណឌ

ធែរត

ធលែថ្ម្បសណីយ៍

โทรศัพท์.......................โดยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน (กรณีคนต่างด้าวให้ระบุตามใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ទូ រស័ព្ទ

ធដ្ឋយម្ខន្យភូ រិលាំធៅតារធសៀវធៅម្គ្ួ សារ (ករណីជន្យបរធទសម្រូវបញ្ជាក់តារឯកសារសាំខាន្យ់អាសយដ្ឋាន្យ

ในต่างประเทศ) อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่..........ถนน............................ตำบล/แขวง......................
ធៅបរធទស) សថ ិរធៅផទេះធលែ

ម្ក ុរទី

វ ិងី

ឃុាំ/សង្ការ់

อำเภอ/เขต…..........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ .........................
ម្ស ុក/ែណឌ

ធែរត

ធលែថ្ម្បសណីយ៍

ประเทศ..............................โทรศัพท์.................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ลูกจ้าง” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ម្បធទស

ទូ រស័ព្ទ

ធដ្ឋយរធៅធន្យេះកនុងកិច្ចសន្យាធន្យេះធ

นายจ้างได้ตกลงกับลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
ន្យិធោជកបាន្យម្ព្រធម្ព្ៀងជារួ យន្យិធោជិរ ែូ ច្រធៅធន្យេះ៖

េះថា “ន្យិធោជិរ” ជាភាគ្ីម្ខាងធទៀរ។

ข้อ ๑ นายจ้างตกลงว่าจ้างลูกจ้างให้ทำงานในตำแหน่ง…………..............…………
ច្ាំណុច្ទី 1 ន្យិធោជកយល់ម្ព្រជួ លន្យិធោជិរឲ្យធ្វ ើការកនុងរុែរាំខណង

ในเรื อประมงชื่อ……………………………………ทะเบียนเรื อเลขที่.........................................................
កន ងទូ កធន្យសាទធ្មេះ

ផ្លលកធលែទូ ក

โดยมี..............................อยูบ่ า้ นเลขที่........หมู่ที่.........ถนน..............................ตำบล/แขวง........................
ធដ្ឋយម្ខន្យ

ធៅផទេះធលែ

ម្ក ុរទី

វ ិងី

ឃុាំ/សង្ការ់

อำเภอ/เขต….....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
ម្ស ុក/ែណឌ

ធែរត

ធលែថ្ម្បសណីយ៍

ประเทศ....................................................โทรศัพท์.....................................เป็ นเจ้าของเรื อ ทำประมงอยูท่ ี่
ម្បធទស

ទូ រស័ព្ទ

ជាម្ខចស់ទូក ធ្វ ើការធន្យសាទធៅ

(แหล่งประมง)..............................................................................................โดยให้ลูกจ้างเริ่ มทำงานตั้งแต่
(ម្បភព្ធន្យសាទ)

ធដ្ឋយឲ្យន្យិធោជិរចាប់ធផដើរធ្វ ើការព្ី

วันที่…………….....…......…… ถึงวันที่.…...............................(กรณีสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาให้ระบุ
ថ្ងៃទី

ែល់ថ្ងៃ ទី

(ករណីកិច្ចសន្យាម្ខន្យកាំណរ់រយៈធព្លម្រូវបញ្ជាក់

วันสิ้ นสุ ดสัญญาด้วย)
ថ្ងៃផុរកាំណរ់កិច្ចសន្យាផង)។

ข้อ๒ นายจ้างตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
ច្ាំណុច្ទី 2 ន្យិធោជកយល់ម្ព្រធបើកម្បាក់ឈ្ន ួលជូ ន្យន្យិធោជិរ ែូ ច្ធន្យេះ៖

๒.๑ ค่าจ้างจ่ายให้เดือนละ....................................บาท.......................................
ច្ាំណុច្ទី 2.1 ម្បាក់ឈ្ន ួលធបើកជូ ន្យកនុងរួ យខែ

បារ

...................................................................................(ให้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย)
(ម្រូវកាំណរ់ធសច្កដ ីលាំអ្ិរន្យិងលកា ែណឌការធបើកម្បាក់)។

๒.๒ เงินส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ ำที่จบั ได้จ่ายให้
ច្ាំណុច្ទី 2.2 ម្បាក់ច្ាំខណកតាររថ្រល របស់សរវ ទឹកខែលចាប់បាន្យធបើកជូ ន្យ

.....................................………………………………………………………………………………
(ระบุจำนวนเงินหรื อเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งจ่ายโดยกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจ่าย)
(បញ្ជាក់ច្ាំន្យួន្យទឹកម្បាក់ឬភាគ្រយខែលខបងធបើកជូ ន្យធដ្ឋយកាំណរ់ធសច្កដ ីលាំអ្ិរ ន្យិងលកា ែណឌការធបើកម្បាក់)។

๒.๓ เงินอื่นๆ(ถ้ามี)........................................................................................
ច្ាំណុច្ទី 2.3 ម្បាក់ធផេងៗ (ធបើម្ខន្យ)

(ให้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย)
(ម្រូវកាំណរ់ធសច្កដ ីលាំអ្ិរន្យិងលកា ែណឌការធបើកម្បាក់)។

ข้อ ๓ นายจ้างตกลงจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ ๒ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของลูกจ้างและนายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
ច្ាំណុច្ទី 3 ន្យិធោជកយល់ម្ព្រធបើកម្បាក់ឈ្នល
ួ តារច្ាំណុច្ទី 2 ធដ្ឋយវ ិ្ីការធផទ រម្បាក់ច្ូលគ្ណន្យីម្បាក
បធ្ា ើ្នាគាររបស់ន្យិធោជិរធ ើយន្យិធោជកជាអ្ន កធច្ញថ្ងល ច្ាំណាយកនុងការធផទរម្បាក់។

ชื่อธนาคาร.......................ชื่อบัญชี..................เลขที่บญั ชี....................... (ถ้ามีรายละเอียด
ធ្មេះ្នាគារ

ធ្មេះគ្ណន្យី

ធលែគ្ណន្យី

(ម្បសិន្យធបើម្ខន្យធសច្កដ ីលាំអ្ិរ

ให้ระบุดว้ ย)
ម្រូវបញ្ជាក់ផង)។

ข้อ๔ นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ชัว่ โมงในระยะเวลา
การทำงาน ๒๔ ชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ ชัว่ โมงในระยะเวลาการทำงาน ๗ วัน
ច្ាំណុច្ទី 4 ន្យិធោជកម្រូវធរៀបច្ាំធព្លសម្ម្ខកឲ្យន្យិធោជិរម្ខន្យធព្លសម្ម្ខករិន្យរិច្ជាង 10 ធម្ខ៉ោង
រយៈធព្លធ្វ ើការ 24 ធម្ខ៉ោង ន្យិងរិន្យរិច្ជាង 77 ធម្ខ៉ោងកនុងរយៈធព្លធ្វ ើការ 7 ថ្ងៃ។

ข้อ ๕ นายจ้างเป็ นผูจ้ ดั สวัสดิการ ดังนี้
ច្ាំណុច្ទី 5 ន្យិធោជកជាអ្ន កធរៀបច្ាំសុែុម្ខលភាព្ ែូ ច្ធន្យេះ៖

๕.๑ จัดให้มีอาหารและน้ ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องส้วม เวชภัณฑ์ และยำ
เพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจำนวนที่เพียงพอให้เหมาะสมกับการทำงำนและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรื อ
ច្ាំណុច្ទី 5.1 ធរៀបច្ាំឲ្យម្ខន្យអា រន្យិងទឹកព្ិសាខែលសាារម្ខន្យអ្នារ័យ បងគ ន្យ់ន្យិងថានធាំ ព្ទយធែើរបី
ធម្បើកនុងការព្ាបាលបឋរកនុងច្ាំន្យួន្យខែលម្គ្ប់ម្គាន្យ់ឲ្យសរម្សបជារួ យការធ្វ ើការន្យិងរយៈធព្លការរស់ធៅធលើទូក។

๕.๒ สวัสดิการอื่นๆ(ถ้ามี)ให้ระบุ.............................................................................
ច្ាំណុច្ទី 5.2 សុែុម្ខលភាព្ធផេងៗ (ធបើម្ខន្យ) ម្រូវបញ្ជាក់

..................................................................................................................................................................
ข้อ๖ นายจ้างมีหน้าที่จดั เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรื อ
ซึ่งมีมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้ความรู ้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการทำงำน กำรใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ดงั กล่าวก่อนการทำงาน
ច្ាំណុច្ទី 6 ន្យិធោជកម្ខន្យរួ នាទីធរៀបច្ាំម្បដ្ឋប់ម្បដ្ឋឬឧបករណ៍ធែើរបីសុវរថ ិភាព្កនុងការធ្វ ើការល
ទូ កខែលម្ខន្យម្ខម្រដ្ឋាន្យរិន្យរិច្ជាងច្ាប់កាំណរ់ រ ួរទង
ាំ ផដ ល់ច្ាំធណេះែឹងជូ ន្យន្យិធោជិរអ្ាំព្ីសភាព្ការធ្វ ើការ ការធម្បើម្បាស់
ម្បដ្ឋប់ម្បដ្ឋឧបករណ៍ទ ាំងធនាេះរុន្យធ្វ ើការ។

ข้อ๗ ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริ ต ไม่จงใจขัดคำสั่ง
ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย หรื อละทิ้งหน้าที่ หรื อกระทำการอื่นใดให้นายจ้าง ได้รับความเสี ยหาย
ច្ាំណុច្ទី 7 ន្យិធោជិរម្រូវបាំធព្ញរួ នាទីរបស់ែល ួន្យឲ្យសធម្រច្ធៅបាន្យោ៉ោងម្រឹរម្រូវន្យិងសុច្ រ ិរ រិន្យម្ខន្យ
ធច្រនាម្បឆ្ាំងន្យឹងបទបញ្ជាខែលម្សបច្ាប់របស់ន្យិធោជក ឬធបាេះបង់រួនាទី ឬធ្វ ើទធងវ ើធផេងណារួ យឲ្យន្យិធោជកទទួ លន្យូ វ
ការែូ ច្ខារ។

ข้อ๘ ลูก จ้างมี สิ ท ธิ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ /ศูน ย์ป ระสานแรงงานประมง/ครอบครั ว
โดยนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าถึงหรื อจัดหาอุปกรณ์การสื่ อสาร
ច្ាំណុច្ទី 8 ន្យិធោជិរម្ខន្យសិទធិទក់ទងរន្តន្យតីរបស់រែា /រជឈរណឌលទាំនាក់ទាំន្យងព្លករធន្យសាទ/ម្គ្ួ សារ
ធដ្ឋយន្យិធោជកម្រូវធរៀបច្ាំឲ្យន្យិធោជិរច្ូ លែល់ឬធរៀបច្ាំឧបករណ៍ទាំនាក់ទាំន្យង។

ข้อ๙ เงื่อนไขอื่นที่มิได้ระบุในสั ญญานี้ ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
คุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ เว้นแต่กรณี ที่นายจ้างปฏิบตั ิต่อลูกจ้างสู งกว่ามาตรฐานที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ก็ให้เป็ นไปตามนั้น
ច្ាំណុច្ទី 9 លកា ែណឌខែលរិន្យបាន្យបញ្ជាក់កនុងកិច្ចសន្យាធន្យេះ ន្យិធោជកន្យិងន្យិធោជិរម្រូវអ្ន្យុវរត
តារច្ាប់ម្កសួ ងគាាំពារព្លករកនុងការង្ករធន្យសាទឆ្នាំ 2014 ធលើកខលងខរករណីខែលន្យិធោជកម្បរិបរត ិច្ាំធពាេះន្យិធោជិរ
ែព ស់ជាងម្ខម្រដ្ឋាន្យខែលកាំណរ់ទុកកនុងច្ាប់ម្កសួ ងធនាេះ ម្រូវអ្ន្យុវរត ធៅតារធនាេះ។

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็ นภาษาไทยจำนวนสองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่
นายจ้างหนึ่งฉบับและลูกจ้างหนึ่งฉบับ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้
ดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้าพยาน
កិច្ចស ន្យាធន្យេះធ្វ ើធ ើងជាភាសាថ្ងច្ាំន្យួន្យព្ីរច្ាប់ម្ខ ន្យែល ឹរសារម្រឹរម្រូវែូ ច្គាន រកាទុកជារួ យន្យិធោជករួ យ
ច្ាប់ ន្យិ ង ន្យិធោជិរ រួ យច្ាប់ ធដ្ឋយភាគ្ី កិ ច្ចស ន្យាបាន្យអាន្យន្យិ ងយល់ន្យូ វែល ឹ រសារថ្ន្យកិ ច្ចស ន្យាធន្យេះច្ាស់ ធ ើ យ ធទើ ប ច្ុេះ រថ
ធលខាទុកជាសម្ខគល់ច្ាំធពាេះរុែសាកេី។

ลงชื่อ………………………………………..นำยจ้ำง
រថ ធលខា

ន្យិធោជក

(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….พยำน
រថ ធលខា

សាកេី

(………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………..ลูกจ้ำง
រថ ធលខា

ន្យិធោជិរ

(………………………………………)
ลงชื่อ…………………………………..พยำน
រថ ធលខា

សាកេី

(………………………………………)

