สัญญาคนประจําเรือ (Crew Agreement)

การปรับปรุงการจัดทําสัญญาคนประจําเรือ
ฝายสัญญาคนประจําเรือ กองมาตรฐานคนประจําเรือไดดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเดิม
ใหมีความสอดคลองกับกฎขอบังคับ STCW 2010 และ MLC 2006 เพื่อใหการทําสัญญาคนประจําเรือเปนตาม
หลักสากลและรองรับการบังคับใชขอบังคับดังกลาวซึ่งจะมีผลในเร็วนี้ๆ

รูปแบบการจัดทําสัญญาคนประจําเรือแบบใหม
ยื่นคําขอตอเจาพนักงานเพื่อทําหนังสือสัญ ญาคนประจําเรือใหม/ตออายุขึ้นเลมใหม

พิจารณาอนุมัติ

ออกใบรับ รองบัญชีคนประจําเรือและมอบเลม คร.4 จํานวน 2 เลมใหเปนคูฉบับ สําหรับคูสัญญาไปดําเนินการทําสัญญาฯ กันที่เรือ

นายเรือในฐานะตัวแทนเจาของเรือลงนามในหนังสือสัญญาคนประจําเรือ (คร.4) 2 ฉบับและ ลงนาม
ในหนังสือคนประจําเรือ(Seaman Book) ของคนประจําเรือ (Sign on) และจะตองลงนามเปนพยานการเลิก
จางคนประจําเรือเมื่อขึ้นจากเรือ (Sign off) พรอมสําเนาการจางและเลิกจางใหแกคนประจําเรือ
คนประจําเรือลงนามในหนั งสือสัญ ญาคนประจํา เรือ(คร.4)ในฐานะคูสัญ ญาเมื่ อ ลงทําการในเรื อ
(Sign on) และเมื่อขึ้นจากเรือ (Sign off)

สงเลม คร.4 ฉบับ กรมเจาทาที่ลงนามแลวมาเก็บ ไวที่ กองมาตรฐานคนประจําเรือและฉบับประจําเรือเก็บไวที่เรือ

ตรวจสอบความถูกตองของการทําหนังสือ
สัญญาคนประจําเรือ (Crew Agreement)

บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลคนประจําเรือพรอมบันทึกประวัติการลงทําการในเรือ ในทะเบียนประวัติ

หมายเหตุ
คร.4 หรื อหนั งสื อ สั ญ ญาและบั ญ ชี ค นประจํ า เรื อ ถื อ เป น เอกสารประจํ า เรื อ ตามพระราชบัญ ญั ติ
เรื อไทยโดยจะตองจั ดคนประจํ าเรื อใหถู กตอ งและครบถ วนตามกฎขอบั งคั บ ต างๆ โดยเฉพาะกฎข อบัง คั บ
กรมเจ าท า ที่ ออกตามอนุสั ญญาระหวา งประเทศ SCTW 2010 และในอนาคตอั นใกล นี้ การทํ า สั ญ ญา
คนประจําเรือจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ MLC 2006 ซึ่ง กคร. อยูในระหวาง
การดําเนินการยกรางและปรับปรุงระเบียบกรมเจาท า วาดวยสัญญาคนประจําเรือ เพื่อกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารสัญญาคนประจําเรือของเรือไทยใหเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯฉบับดังกลาว
ตอไป

การดําเนินการเปลี่ยนแปลงคนประจําเรือ

ยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

พิจารณาอนุมัติ

ออกใบรับรองบัญชีคนประจําเรือใหกับผูขอเพื่อใหคูสัญญาไป
ดําเนินการทําสัญญากันที่เรือ

นายเรือในฐานะตัวแทนเจาของเรือลงนามในหนังสือสัญญาคนประจําเรือ (คร.4) 2 ฉบับ
และลงนามในหนังสือคนประจําเรือ(Seaman Book) ของคนประจําเรือ (Sign on) และจะตอง
ลงนามเปนพยานการเลิกจางคนประจําเรือเมื่อขึ้นจากเรือ (Sign off) พรอมสําเนาการจางและ
เลิกจางใหแกคนประจําเรือ
คนประจําเรือลงนามในหนังสือสัญญาคนประจําเรือ(คร.4)ในฐานะคูสัญญาเมื่อลงทําการ
ในเรือ (Sign on) และเมื่อขึ้นจากเรือ (Sign off)

บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลคนประจําเรือและบันทึกประวัติการทํา
การในเรือลงในทะเบียนประวัติ โดยจะทําการตรวจสอบควาถูกตอง เมื่อนํา
คร.4 ฉบับประจําเรือมาตออายุ

หมายเหตุ
1. การแจงการเปลี่ยนแปลงคนประจําเรือจะตองใชแบบฟอรมตามที่กรมเจาทากําหนด
2. เจ าของเรื อหรือผู ที่ ได รับมอบหมายจะต องแจ งเปลี่ย นแปลงคนประจํา เรือ เมื่ อ มีการเปลี่ย นแปลง
ผูทําการในเรือโดยเมื่อไดใบรับรองบัญชีคนประจําเรือเรียบรอยแลว ตองใหคนประจําเรือที่ลงทําการใน
เรือและคนประจําเรือที่ขึ้นจากเรือ ลงนามในหนังสือสัญญาคนประจําเรือทุกครั้ง

การตออายุสัญญาคนประจําเรือ (คร.4) (เลมเดิม)

ยื่นคําขอตอเจาพนักงานพรอมแนบ คร.4 ฉบับประจําเรือมาดวย

เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับคนประจําเรือใน
คร.4 ฉบับประจําเรือวามีการแจงขอมูลถูกตอง
ตรงกันกับฐานขอมูลคนประจําเรือของเรือ ที่แจงไว
ตอกรมเจาทาหรือไม*

ถูกตอง
พิจารณาอนุมัติ

สงมอบ คร.4 ฉบับประจําเรือแกผูขอ คูฉบับเก็บใวที่กรมเจาทาและบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบพรอมบันทึกประวัติการลงทําการในเรือในทะเบียนประวัติ

หมายเหตุ
1. การออกหนังสือสัญญาคนประจําเรือสําหรับเรือไทย ใหมีอายุ 1 ป เมื่อครบกําหนดแลวใหมายื่นขอ
ตออายุที่กรมเจาทา พรอมนําเลมเดิมมาดวยทุกครั้ง
2. หนังสือสัญญาคนประจําเรือสําหรับเรือไทยใหใชไดมีกําหนด 2 ป เพื่อครบกําหนดแลว กอนขึ้นเลมใหม
ใหนําเลมเดิมมาใหเจาหนาที่ตรวจสอบดวยทุกครั้ง
* ในกรณีทีมีการแจงขอมูลไมครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ เจาของเรือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อาจตองถูกดําเนินการลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด

การแจงปฏิบัติงานในเรือ
(แจงลงและขึ้นจากเรือเพื่อรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ)
ผูเกี่ยวของ

เอกสาร
1.*
แจงลงทําการในเรือ

-สําเนาหนังสือสงตัวลงทําการในเรือ
-สําเนาสัญญาการจางงาน
-สําเนาทะเบียนเรือ
-เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)

ผูที่ลงทําการในเรือที่ชักธงตางประเทศ
และเรือไทยที่ไมไดทําสัญญาคนประจําเรือ

-สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
(หนาที่บันทึกลงทําการในเรือ)
2.*
-สําเนาหนังสือเดินทาง
แจงเมื่อขึ้นจากเรือ
(หนาที่ประทับตรา)
-หนังสือคนประจําเรือ (ฉบับจริง)
-หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
-เอกสารที่เกี่ยวของกับการขึ้นจากเรือ
การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทีแ่ จง

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ กคร.

ถูกตอง
เก็บคาธรรมเนียม 20 บาท

ผคร.

พิจารณาอนุมัติ

บันทึกขอมูลเขาสูระบบ
*หมายเหตุ
1. การแจงลงทําการในเรือ ผูแ จ งอาจจะยื่นคํารองกอนลงทําการในเรือหรือหลังลงทําการในเรือภายใน
60 วัน ดวยตนเองหรือตัวแทนหรือสงทางจดหมายลงทะเบียนหรือทาง E-mail:seafarer.md@hotmail.com
พรอมไฟลเอกสารที่เกี่ยวของก็ได
2. การแจง ขึ้ นจากเรือ เมื่ อ ดํา เนิ นการตาม 1. แล วผู แ จง จะต องยื่น คํ าร องดวยตนเองพร อมหนังสื อ
คนประจําเรือ หนังสื อเดิ นทางฉบับ จริง พรอมเอกสารที่ เกี่ย วของ เชน Agreement ที่ มีวัน sign off ต อ
เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา

