
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
ว่าด้วยการขอมีบัตร  การออกบัตรประจําตัว  และการออกใบแทนบัตรประจําตัว 

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการขอมีบัตร  การออกบัตรประจําตัว  
และการออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้าง 
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอมีบัตร  การออกบัตร
ประจําตัว  และการออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  
หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน”  หมายความว่า  ผู้จัดหางานซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางาน 

ให้คนหางานเพื่อทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการจัดหางาน   
ข้อ ๔ การย่ืนคําขอตามประกาศนี้  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  

กรมการจัดหางาน 
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  อธิบดีจะประกาศกําหนดสถานที่หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
ข้อ ๕ ในกรณีที่ย่ืนคําขอในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้จัดหางานจังหวัด  

แห่งท้องที่ที่มีการย่ืนคําขอน้ันเสนอความเห็นและส่งคําขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน 
เพื่อพิจารณา 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใดประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  
ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  จร.  ๑๓  
ท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๗ เม่ือได้รับคําขอตามข้อ  ๖  แล้ว  ให้นายทะเบียนพิจารณาออกบัตรประจําตัว 
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  
หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  
ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  ที่ชํารุดในสาระสําคัญ   
สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  จร.  ๑๔  ท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๙ เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่า  บัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  
ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานนั้น  ได้ชํารุดในสาระสําคัญ  สูญหาย  
หรือถูกทําลายจริง  ให้นายทะเบียนออกใบแทนบัตรประจําตัว 

การออกใบแทนบัตรประจําตัวให้ใช้แบบบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  
ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  และประทับตราความว่า  “ใบแทน”  
ด้วยอักษรสีแดงกํากับไว้ที่ด้านบนของบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  
หรือลูกจ้างนั้น 

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทน
จัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วรานนท์  ปีติวรรณ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



แบบ จร. ๑๓ 
 

 
 
 
 

 
ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

                
 

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

๑.  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................... 
                            (ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อนิติบุคคลและผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล) 

เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่........................
ลงวันที.่....................................ออกให้ ณ ส านักงานทะเบียนจัดหางานกลาง  ส านักงานจัดหางานชื่อ........................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย...................................................ถนน...................................... ............................. 
หมู่ที่........................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................
หมายเลขโทรสาร............................................. 
 ๒.  ข้าพเจ้าประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัว....................................................................................... 
                     ๒.๑ ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................. 
ซึ่งท าหน้าที่เป็น................................................................................................................................................... 
                     ๒.๒ ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... ....... 
ซึ่งท าหน้าที่เป็น............................................................................................................ ....................................... 
                     ๒.๓ ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว...................................... ............................................................ 
ซึ่งท าหน้าที่เป็น............................................................................................................ ....................................... 
                     ๒.๔ ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... ....... 
ซึ่งท าหน้าที่เป็น............................................................................................................ ....................................... 
                     ๒.๕ ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... ....... 
ซึ่งท าหน้าที่เป็น...................................................................... ............................................................................. 

๓.  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
      ๓.๑ ส าเนาใบอนุญาตจัดหางานเลขที่............................................................ ...................... 
        ๓.๒ ส าเนาหนังสือรับจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน 

(กรณีขอมีบัตรประจ าตัวตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้าง) 
     ๓.๓ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร 

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน ๓ รูป 
 ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      ๓.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
 
 

เลขรับที่....................................... 
วันท่ี............................................. 
ลายมือช่ือ.....................ผู้รับค าขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันท่ี 
.................................................... 



- ๒ - 
 

๔.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลายมือชื่อ...................................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
                                                             (..................................................) 
         ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำเตือน 
 

เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกส านักงาน ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้าง           
ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับ           
ไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



- ๓ - 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
........................................................................................................................................... ......................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..... 
.................................................................................................................................................................................  

ลายมือชื่อ.........................................................                                       
                 (......................................................)  

             ต าแหน่ง........................................................                                        
                                                                    วันที่.............../....................../..................  

 
ควำมเห็นของจัดหำงำนจังหวัด 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................... 

 
ลายมือชื่อ............................................................ 

                                                                       (..........................................................) 
จัดหางานจังหวัด.................................................. 

                                                                             วันที่.............../....................../..................  
 

ค ำสั่งนำยทะเบียน 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................
.................................................................................................................................................................................  
 

ลายมือชื่อ............................................................ 
                                                                        (.........................................................) 
                                                                                      นายทะเบียน 

                                วันที่.............../....................../.................. 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............................เลขที่....................
ลงวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...... ............ 

 
ลายมือชื่อ................................................ ............ 

                                                                       (..........................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 

วันที่.............../....................../.................. 
 



 
แบบ จร. ๑๔ 

 
 

 
 
 

 
ค ำขอใบแทนบัตรประจ ำตัว 

  

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

๑. ข้าพเจ้า............................................................. .......................................................................                                
               (ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคลใหร้ะบุช่ือนิติบุคคลและผูม้ีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล) 

เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ  ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่.........................   
ลงวันที่....................................................ออกให้ ณ ส านักงานทะเบียนจัดหางาน..................................................................
ส านักงานจัดหางานชื่อ.................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี...........................................
ตรอก/ซอย...................................................ถนน........................................... ....................... หมู่ที.่.........................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................หมายเลขโทรสาร.............................................. 
 ๒.  ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะ 
   ๒.๑ ขอใบแทนบัตรประจ าตัว...................................................................................................... 
เพ่ือใช้แทนบัตรประจ าตัว......................................................................................เลขท่ี........................................ 
ลงวันที.่........................................ของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................... 
ซึ่งท าหน้าที่เป็น..............................................................................ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ เนื่องจากบัตรประจ าตัวดังกล่าว 
มีเหตชุ ารุดในสาระส าคัญ/สูญหาย/ถูกท าลาย เมื่อวันที่.................................... ณ ................................................. 
   ๒.๒ พร้อมค าขอ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารใบรับแจ้งความของสถานีต ารวจ.................. 
..........................................................ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ ลงวันที่....................................................................... 

๓.  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
         ๓.๑ ส าเนาใบอนุญาตจัดหางานเลขที่............................................................  

    ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน/ผู้ถือบัตรประจ าตัว) 
   ๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน/ผู้ถือบัตรประจ าตัว) 
   ๓.๔ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร 

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 

 

เลขรับที่....................................... 
วันท่ี............................................. 
ลายมือช่ือ.....................ผู้รับค าขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันท่ี 
.................................................... 



- ๒ - 
 

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลายมือชื่อ...................................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
                                                             (..................................................) 
         ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ค ำเตือน 

ในกรณีที่บัตรประจ าตัวช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ต้องยื่น
ค าขอใบแทนบัตรประจ าตัวภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบการช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย หากไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



- ๓ - 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...... 
.................................................................................................................................................................................  

ลายมือชื่อ.........................................................                                       
                 (......................................................)  

             ต าแหน่ง........................................................                                        
                                                                    วันที่.............../....................../..................  

 
ควำมเห็นของจัดหำงำนจังหวัด 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ................ 

 
ลายมือชื่อ............................................................ 

                                                                       (..........................................................) 
จัดหางานจังหวัด.................................................. 

                                                                             วันที่.............../....................../.................. 
 

ค ำสั่งนำยทะเบียน 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................
.................................................................................................................................................................................  
 

ลายมือชื่อ............................................................ 
                                                                        (.........................................................) 
                                                                                      นายทะเบียน 

                                วันที่.............../....................../.................. 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............................เลขที่....................
ลงวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................. 

 
ลายมือชื่อ............................................................ 

                                                                       (..........................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 

วันที่.............../....................../.................. 


