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ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
ว่าด้วยการกําหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน  การขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน  และวางหลักเกณฑ์และวิธีการ 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว  สําหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน
ให้คนหางานเพื่อทํางานเป็นคนประจําเรือ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกําหนดสถานที่ต้องห้าม 
ตั้งสํานักงาน  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางาน”  หมายความว่า  ผู้จัดหางานซึ่งได้ รับใบอนุญาตจัดหางาน 

ให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
กําหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน 
 

 

ข้อ ๕ กําหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน  สําหรับผู้รับใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 

(๑) โรงแรม  หอพัก  สถานบริการ  โรงรับจํานํา  สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ 
(๒) สถานที่ที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับสํานักงานจัดหางานตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมาย   

ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  ตั้งอยู่แล้ว 
(๓) ศาสนสถาน  สถานพยาบาล  สถานสงเคราะห์  สถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานพักฟื้น  สมาคม  

สหกรณ์  สโมสร  ร้านค้าของเก่า  สถานที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  สถานที่ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าสิบหก
ตารางเมตร  หรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งไม่อาจแยกเป็นสัดส่วนได้ 
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หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว 

 
 

ข้อ ๖ การย่ืนคําขอตามระเบียบนี้  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  

กรมการจัดหางาน   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีจะกําหนดให้ย่ืนด้วยวิธีการอื่นเพื่ออํานวยความสะดวก   

แก่ประชาชนก็ได้ 
เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามวรรคหน่ึงในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร  ให้จัดหางาน

จังหวัดแห่งท้องที่ที่สํานักงานของผู้ ย่ืนคําขอน้ันตั้งอยู่ตรวจพิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุญาต 
หรือไม่อนุญาต  และส่งคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  และความเห็น  เพื่อให้นายทะเบียน
พิจารณาต่อไป 

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ประสงค์จะขอย้ายสํานักงานให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน
พร้อมเอกสารและหลักฐานตามแบบ  จร.  ๑๐  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความจําเป็น 
ในการขอย้ายสํานักงานไว้ในคําขอด้วย 

ข้อ ๘ ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานที่ประสงค์จะขอตั้ งสํานักงานชั่วคราวให้ ย่ืนคําขอ 
ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามแบบ  จร.  ๑๑  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งระบุเหตุผล
และความจําเป็นในการตั้งสํานักงานชั่วคราวไว้ในคําขอด้วย 

ข้อ ๙ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอพร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอตามข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี   

หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทันที   
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือ 
ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึก
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนด
ระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้เจ้าหน้าที่
และผู้ขออนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้น   

ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึกความ
ถูกต้องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ครบถ้วน  หรือความบกพร่องและรายการเอกสารที่จะต้องย่ืน
เพิ่มเติมไว้ในใบรับดังกล่าวด้วย 
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ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่หรือสถานที่ตั้ง
สํานักงานชั่วคราวขัดต่อความในข้อ  ๕  หรือไม่  ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
พร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอพิจารณาแล้วเห็นว่า  สํานักงานแห่งใหม่หรือสํานักงานชั่วคราว
ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน  ให้ส่งคําขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
ให้สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่สํานักงานแห่งใหม่หรือสํานักงานชั่วคราวตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ  
เป็นผู้ตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งสํานักงานขัดต่อความในข้อ  ๕  หรือไม่  ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 

ให้เจ้าหน้าที่ เสนอคําขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง  และข้อเท็จจริง 
ที่ได้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้ตั้งสํานักงานชั่วคราวจะกระทําได้เม่ือมีเหตุผลและความจําเป็น  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือ 
ใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเช่นนั้น 

(๒) เหตุอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร 
ข้อ ๑๒ ให้นายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต  และมีหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าว   

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๑๐ 
กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาต  หนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาตต้องระบุให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน

นําใบอนุญาตจัดหางานมาแสดง  เพื่อบันทึกการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว   
กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมด้วย

สิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
ข้อ ๑๓ กรณีผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานที่ได้ รับอนุญาตให้ย้ายสํานักงานเป็นนิติบุคคล   

เม่ือได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาตดังกล่าวแล้ว  ให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสํานักงาน   
ต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่ดําเนินการ  ตามวรรคหนึ่ง
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งอนุญาตให้ย้ายสํานักงาน  นายทะเบียนอาจเพิกถอนคําสั่ง
ให้ย้ายสํานักงานดังกล่าวได้ 
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ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสํานักงานชั่วคราวต้องแจ้งกําหนด 
วันเร่ิมดําเนินงานของสํานักงานนั้น  ต่อนายทะเบียนเพื่อทราบก่อนวันเร่ิมดําเนินงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



 
แบบ จร. ๑๐ 

 

 
 

คําขอย้ายสํานักงาน 
               เขียนที่…………………………………………                

                                                                    วันที่.........เดือน.........................พ.ศ..................            
 ข้าพเจ้า......................................................................................................................................                 

(ให้ระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน กรณีเป็นนิติบคุคลให้ระบุชื่อผู้แทนมีอํานาจทําการของนิติบุคคลนั้นด้วย) 
เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ใบอนุญาตเลขที่................/………….              
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่/อาคาร....................................................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...............................โทรสาร...............................                  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายสํานักงาน โดยสํานักงานแห่งใหม่ต้ังอยู่เลขที่.......................
หมู่ที่/อาคาร.............................................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์....................................โทรสาร.......................................             

สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่มีลักษณะเป็นอาคาร...........................................มี.......ช้ัน 
สถานที่ที่จะใช้ดําเนินการจัดหางานต้ังอยู่ช้ันที่........ถึงช้ันที่........มีพ้ืนที่....................ตารางเมตร และไม่เป็นสถานที่
ต้องห้ามต้ังสํานักงานตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกําหนดสถานที่ต้องห้ามต้ังสํานักงาน 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                   พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้ย่ืนสําเนาเอกสารหรือหลักฐานดังน้ี 

๑.  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่  
๒.  แผนที่แสดงสถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่โดยสังเขป 
๓.  รูปถ่ายอาคารสํานักงานแห่งใหม่ทั้งภายในและภายนอก  
๔.  สําเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้ขออนุญาต 

(…………………………………………...) 
  ประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

 
 
 
คําเตือน หากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือทํางานเป็นคนประจําเรือย้ายสํานักงานโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เลขรับท่ี....................................... 
วันท่ี............................................. 
ลายมือชื่อ.....................ผู้รับคําขอ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
วันท่ี............................................. 



- ๒ - 
 
เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................                         
 

ลงช่ือ.......................................................                                   
(......................................................) 

ตําแหน่ง........................................................                                 
                                                                  วันที่............./....................../.................. 

 
คําสั่งนายทะเบียน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................                        
  

ลงช่ือ......................................................                                   
(....................................................)(                              

        นายทะเบียน 
                                                                  วันที่............../....................../.................                                  
. 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่ 

ผู้ขออนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...............................เลขท่ี.......................            
ลงวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ................                                             . 
 

ลงช่ือ.......................................................                                   
(......................................................) 

ตําแหน่ง........................................................                                  
                                                                  วันที่............./....................../.................. 
 



แบบ จร. ๑๑ 
 
 

 
 

 
คําขอตั้งสํานักงานช่ัวคราว 

               เขียนที่…………………………………………                
                                                                    วันที่.........เดือน.........................พ.ศ..................            

 ข้าพเจ้า......................................................................................................................................                 
(ให้ระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน กรณีเป็นนิติบคุคลให้ระบุชื่อผู้มีอํานาจทําการแทนของนิติบุคคลน้ันด้วย) 

เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ใบอนุญาตเลขที่.............../…………….              
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่/อาคาร....................................................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...............................โทรสาร...............................                 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต้ังสํานักงานช่ัวคราว โดยสํานักงานช่ัวคราวต้ังอยู่เลขที่.............
หมู่ที่/อาคาร.............................................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์....................................โทรสาร.......................................                           

สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่มีลักษณะเป็นอาคาร............................................มี..........ช้ัน 
สถานที่ที่จะใช้ดําเนินการจัดหางานต้ังอยู่ช้ันที่...........ถึงช้ันที่.............มีพ้ืนที่...........................ตารางเมตร และ
ไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงานตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกําหนดสถานที่
ต้องห้ามต้ังสํานักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้งน้ี จะใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสํานักงานช่ัวคราว ต้ังแต่วันที่....................................ถึงวันที่.................................
โดยมีเหตุผลและความจําเป็นดังน้ี ……………………………………………...………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................... 
                   พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้ย่ืนสําเนาเอกสารหรือหลักฐานดังน้ี 

๑.  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสทิธิครอบครองสถานที่ต้ังสํานักงานช่ัวคราว  
๒.  แผนทีแ่สดงสถานที่ต้ังสํานักงานช่ัวคราว  
๓.  รูปถ่ายอาคารสํานักงานช่ัวคราวทั้งภายในและภายนอก  
๔.  รูปถ่ายอาคารสํานักงานเดิมทั้งภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเป็น 

หรือพฤติการณ์นอกเหนือไม่สามารถป้องกัน หรือคาดการณ์ล่วงหน้า อันทําให้ไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้ช่ัวคราว 
๕.  สําเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทาํงานเป็นคนประจําเรือ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้ขออนุญาต 

 (…………………………………………...) 
  ประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

คําเตือน หากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือทํางานเป็นคนประจําเรือต้ังสํานักงานชั่วคราว โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษปรับ   
ไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เลขรับท่ี....................................... 
วันท่ี............................................. 
ลายมือชื่อ.....................ผู้รับคําขอ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
วันท่ี......................................



- ๒ - 
 
 
เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................                         
 

ลงช่ือ.......................................................                                   
(......................................................) 

ตําแหน่ง........................................................                                  
                                                                  วันที่............./....................../.................. 
 
คําสั่งนายทะเบียน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................                         
  

ลงช่ือ......................................................                                  
(....................................................)(                              

        นายทะเบียน 
                                                                  วันที่............../....................../.................                                 
. 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่ 

ผู้ขออนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...........................เลขที่...........................            
.ลงวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ................                                             . 
 

ลงช่ือ.......................................................                                   
(......................................................) 

ตําแหน่ง........................................................                                  
                                                                  วันที่............./....................../.................. 


