
 

 

 
 

WESTPORTS MALAYSIA SDN. BHD. (192725V) 
TEL : 03-31694153 / 03-31694000 samb. 137; FAX : 03-31694235  

 

PERMOHONAN PAS PELABUHAN 

(Semua maklumat diri pemohon hendaklah diisi dengan betul dan lengkap bagi mengelakkan permohonan ditolak)   

 

        Permohonan Baru Pembaharuan Tukar Majikan Gantian 

 

Jenis Permohonan (tandakan           pada permohonan yang berkaitan) 
 

        Kakitangan Westports Agensi Kerajaan Pengguna Pelabuhan (Awam) Warganegara Asing 
 

 Pas Sementara SCSS Pemandu Haulier SCSS Agen Penghantaran  
                  

1. Nama Penuh :                                 
 

2. No. K/P Baru :                3. No. K/P Lama :           
 

4. Tarikh Lahir :   -   -          5. Jantina : L   P       
 

6. Alamat Kediaman :  
   

 

7. No. Passport :                8. Warganegara :           
 

9. Tamat PLKS :                            
 

10. Pekerjaan :    11. Tel. Rumah / Bimbit :  
 

12. Akuan Pemohon 

  
: Dengan ini saya mengaku bahawa segala maklumat yang saya 

berikan adalah benar. Sekiranya pihak tuan meluluskan 

permohonan saya untuk mendapatkan pas pelabuhan maka saya 

bersetuju membayar kos yang ditetapkan mengikut tempoh yang 

diluluskan. Saya juga berjanji akan sentiasa mematuhi peraturan 

serta undang-undang yang ditetapkan dari semasa ke semasa. 

   

 

 

 
      

   13. Cop Rasmi Majikan :  

                  

                14. T/Tangan Majikan :           
     

     15. Nama Penuh :           
  Tandatangan Pemohon   16. Jawatan :           
     17. No. Tel. Bimbit :           
     18. No. Tel & Fax Pejabat :           
     19. e-mail Pejabat :           

 
 

 Catatan : 
1. Kadar bayaran untuk permohonan pas pelabuhan baru bagi tempoh 1 tahun atau sebahagian daripadanya ialah RM 10.00 untuk warganegara Malaysia manakala RM 20.00 untuk 

warganegara asing (tertakluk kepada tarikh sah PLKS atau visa). Bayaran penggantian pas pelabuhan yang hilang atau rosak ialah RM 10.00. 
 

2. Sila kemukakan dokumen pengenalan diri yang asal (Kad Pengenalan atau Passport yang mengandungi Pas Lawatan Kerja Sementara yang masih sah). 
 

3. Semua syarikat yang menjalankan kerja kontrak di dalam kawasan pelabuhan dikehendaki mengemukakan surat pengesahan kontrak dari syarikat yang melantik atau Letter of Award bagi 

mengesahkan tempoh sah kontrak. 
 

4. Pengeluaran pas pelabuhan adalah tertakluk kepada Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959, Akta Lembaga-Lembaga Pelabuhan 1963 dan Undang-Undang Kecil LPK 

(Pindaan) 1985 yang dipinda dari semasa ke semasa. Pas pelabuhan yang dikeluarkan hanya sah digunakan bagi menjalankan urusan rasmi/kerja majikan semasa di fasiliti pelabuhan 

Westports Malaysia Sdn. Bhd. sahaja. Kelulusannya adalah di bawah pertimbangan mutlak pihak pengeluar. 
 

5. Pas pelabuhan yang telah dikeluarkan adalah di bawah kuasa Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan Malaysia dan pihak pengeluar boleh menarik balik atau membatalkannya pada bila-bila 

masa tanpa menyatakan sebarang sebab atas elemen keselamatan. 
 

6. Pas pelabuhan ini mesti ditunjukkan atas permintaan mana-mana pegawai atau anggota Polis Bantuan Pelabuhan, Westports Malaysia Sdn. Bhd. atau mana-mana pegawai yang diberi 

kuasa oleh Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan Malaysia 
 

7. Semasa berada di dalam premis pelabuhan, Kerajaan Malaysia, LPK dan pihak pengeluar tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan atau kehilangan nyawa 

ke atas mana-mana orang dan kerosakan atau kehilangan harta benda. 
 

8. Apabila bertukar majikan atau berhenti kerja atau tamat tempoh pas pelabuhan ini hendaklah dikembalikan kepada pihak pengeluar. 
 

9. Mana-mana orang yang masuk / keluar dengan kenderaan, hendaklah dengan sukarela berhenti dan membuka tempat barang kenderaan serta  lain-lain tempat yang diarahkan untuk tujuan 

pemeriksaan. 

 
 

10. Mana-mana orang yang melakukan sebarang kesalahan berkaitan keselamatan industri (safety) boleh dikenakan denda mengikut jenis kesalahan yang dilakukan. 

 
 

11. Mana-mana syarikat perkhidmatan atau pengendali pelabuhan adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat semasa berurusan dengan Westports (salinan boleh diperolehi atas 

permintaan) di mana di dalam kes-kes tertentu, ini tidak termasuk atau menghadkan tanggungan dan termasuk sesetengah jaminan gantirugi yang memihak kepada Westports. 

 

KEGUNAAN PEJABAT PENGELUAR PAS PELABUHAN 
 

No. Pas Pelabuhan :                Tarikh Tamat :           
 

Tarikh Proses :                T/Tangan Pegawai :           
 

Warganegara 
Asing Sahaja 
 

KEGUNAAN KAUNTER PEJ. PAS PELABUHAN 

 

TEMPOH (TAHUN)  : 
          
 
NO. RESIT & TARIKH : ............................ 
 

B/KERJA  : ............................ 
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