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ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ  
สําหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อทํางานเป็นคนประจําเรือ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต  
ให้เปลี่ยนผู้จัดการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

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

ให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการให้ย่ืนคําขอ

พร้อมเอกสารและหลักฐานตามแบบ  จร.  ๑๒  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  

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

แก่ประชาชนก็ได้ 
เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามวรรคหน่ึงในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร  ให้จัดหางาน

จังหวัดแห่งท้องที่ที่สํานักงานของผู้ย่ืนคําขอนั้นตั้งอยู่ตรวจพิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาต  และส่งคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  และความเห็น  เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๕ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๔  แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
ของคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   

หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทันที   
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือ 
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ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึก
ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนด
ระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้เจ้าหน้าที่
และผู้ขออนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้น   

ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึก 
ความถูกต้องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ครบถ้วน  หรือความบกพร่องและรายการเอกสารท่ีจะต้อง  
ย่ืนเพิ่มเติมไว้ในใบรับดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ คําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๕  ถูกต้องครบถ้วน   
ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะเป็นผู้จัดการใหม่นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๒๑  หรือไม่  เม่ือปรากฏว่าผู้จัดการนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการได้  ในกรณีที่
ผู้จัดการนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังนายทะเบียน 
เพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการต่อไป  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง   

ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนพิจารณามี คําสั่ งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนผู้จัดการ   
และมีหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๖ 

กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ  ให้แสดงเหตุผลไว้ในหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



                                                                                                   แบบ จร. ๑๒ 
 
 

 

 

คําขอเปลี่ยนผู้จัดการ 
เขียนที่…………………………………………                

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

(ให้ระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งเป็นนิติบุคคลและผู้มีอํานาจทําการแทนของนิติบุคคลน้ันด้วย) 
เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ใบอนุญาตเลขท่ี................../……………..              
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่/อาคาร....................................................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์...........................โทรสาร.............................                  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนผู้จัดการ  
จาก  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................                      
เป็น  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................                      
เกิดวันที่.......เดือน..............พ.ศ. ...............อายุ........ปี เลขประจําตัวประชาชน....................................................                 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่/อาคาร........................................................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.............................โทรสาร...................................                  

พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานของ  นาย  นาง  นางสาว 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... ดังน้ี 

๑.  หนังสือรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแสดงว่าเป็นผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
๓.  สําเนาทะเบียนบ้าน  
๔.  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔×๖ เซนติเมตร 

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่า 

 นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

ลงช่ือ................................................. ผู้ขออนุญาต 
 (…………………………………………) 

 ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

คําเตือน หากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือเปล่ียนผู้จัดการ 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............./....................../.................. 
 


