
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตจัดหางาน  แบบใบอนุญาตจัดหางาน  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน  แบบใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน   
แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  แบบคําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน   
และแบบคําขอรับหลักประกันคืน  สําหรับการจัดหางานให้คนหางาน 

เพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  วรรคสอง  ข้อ  ๑๓  วรรคสอง  
ข้อ  ๑๗  และข้อ  ๒๐  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงการขออนุญาต  การออกใบอนุญาตจัดหางาน 
ให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  การดําเนินการเก่ียวกับหลักประกัน  และการจดทะเบียน
ตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  

แบบใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
ให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน 
เพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  และแบบใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางาน 
เป็นคนประจําเรือ  ดังนี้   

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  ให้เป็นไป
ตามแบบ  จร.  ๑  ท้ายประกาศนี้   

(๒) แบบใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามแบบ  
จร.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

(๓) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ   
ให้เป็นไปตามแบบ  จร.  ๓  ท้ายประกาศนี้   

(๔) แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ   
ให้เป็นไปตามแบบ  จร.  ๔  ท้ายประกาศนี้ 

(๕) แบบใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  ให้เป็นไป
ตามแบบ  จร.  ๕  ท้ายประกาศนี้   



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๓ กําหนดแบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  แบบคําขอเปล่ียนแปลงหลักประกัน   
และแบบคําขอรับหลักประกันคืน  ดังนี้   

(๑) แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  ให้เป็นไปตามแบบ  จร.  ๖  ท้ายประกาศน้ี 
(๒) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  ให้เป็นไปตามแบบ  จร.  ๗  ท้ายประกาศน้ี 
(๓) แบบคําขอรับหลักประกันคืน  ให้เป็นไปตามแบบ  จร.  ๘  ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วรานนท์  ปีติวรรณ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



     แบบ จร. ๑ 
 
 

 

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

 

ค ำขอรับใบอนุญำตจัดหำงำนให้คนหำงำนเพื่อไปท ำงำนเป็นคนประจ ำเรือ 
    

 
เขียนที่........................................... 

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

      ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ................บัตรประจ าตัว.....................
เลขที่...................................................วันออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ.................................ออกให้ 
ณ อ าเภอ/เขต.......................จังหวดั..........................อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................... 
ถนน............................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์............................................  

    ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................มีชื่อภาษาอังกฤษว่า…………………… 

...........................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................เลขทะเบียน.............................. ........... 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่............. .ตรอก/ซอย......................................................................
ถนน...............................................ต าบล/แขวง............................... ...........อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์............................................  
โดย................................................................ .............................ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อายุ............ปี สัญชาติ..........................บัตรประจ าตัว........ .....................เลขที่..................................................
วันออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ.................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด..............................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................ ...........................
ถนน...............................................ต าบล/แขวง............................... ...........อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์...............................................  
 โดยมีผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ชื่อ………………………………. 
..................................................................................................... ..อายุ.................ปี สัญชาติ..........................
บัตรประจ าตัว........................................เลขท่ี..................................................วันออกบัตร..................................
บัตรหมดอายุ....................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต.......... ..................จังหวัด.......................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย........... ...................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต... .................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์.....................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. ........ 
 
 
 



- ๒ - 
 
  ๒.  มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ      
และมีส านักงานชื่อ................................................................................................................................................ 
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า................................................................................................................................ ............. 
ตั้งอยู่เลขท่ี.....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................................ถนน.................. .............................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................... ......................... 
รหัสไปรษณีย์........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................... 
  ๓.  พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
      ๓.๑  ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งส านักงานจัดหางาน 
  ๓.๒ ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน 
  ๓.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 
      ๓.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น          
ไม่ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนของนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต 
      ๓.๕ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม           
ทีร่ับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                ๓.๖ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
  ๓.๗ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน ๓ รูป ของผู้แทนของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
        ๓.๘ แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานจัดหางาน พร้อมทัง้รูปถ่ายทั้งภายในและภายนอก 
 ๔.  ข้าพเจ้าขอวางหลักประกันตามจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ การด าเนินการ
เกี่ยวกับหลักประกัน และการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้กับนายทะเบียน ดังนี้ 
            ๔.๑ เงินสด จ านวน..............................บาท (............................................................) 
  ๔.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา....................บาท (.............................................) 
  ๔.๓ สัญญาค้ าประกันของธนาคาร...........................................................................  
  จ านวนเงิน.................................บาท (................... ...........................................) 
  รวมเป็นเงิน...............................บาท (...............................................................)  
 เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

  ๕. ข้าพเจ้า..................... (ระบุชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต)...................................................                                                  

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน                
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนเงื่อนไขในใบอนุญาตจัดหางาน 
ให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือทุกประการ 
 
 
                                                              ลายมือชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                          (....................................................)        
                                                                        ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำเตือน 
 
  ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือโดยมิได้รับใบอนุญาตจาก 
นายทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



- ๔ - 
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
 
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
............................................................................................................................. ......................................... 
..................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
......................................................... .............................................................................................................                                                                                                                               
 

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

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

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

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

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

 

หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที ่
 ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..............................เลขที่................... 
ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ...............  
 ออกใบอนุญาตให้แล้ว เล่มที่..................................................... ฉบบัท่ี.................................................. 
ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ...............  
 
 
 

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

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

 



แบบ จร. ๒ 

 
 ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ร. .............../................ 
 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ไว้แก่ 
 

....................................................................    .............................................................. 

....................................................................    .............................................................. 
               (ช่ือภาษาไทย)                                                                 (ช่ือภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
(ลายมือช่ือผู้รบัใบอนุญาตจัดหางาน) 

เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือตามมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่...............................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................................ถนน...............................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................... 
โดยผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่..................เดือน...............................พ.ศ. ............. 
               ออกให้ ณ วันที่..................เดือน...............................พ.ศ. ............. 
 

(ลายมือช่ือ) 
             (.........................................................) 
    ตําแหน่ง......................................................... 
                           นายทะเบียน 
                (ประทับตรากรมการจัดหางาน) 
 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

๔x๖ เซนติเมตร 
ประทับตรา 

กรมการจัดหางาน 
 



 
 

 
คําเตือน 

 
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงใบอนุญาตจัดหางานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สํานักงาน

ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทตามมาตรา ๑๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 



แบบ จร. ๓ 
 
 
 
 
 

 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานใหค้นหางานเพื่อไปทํางานเปน็คนประจําเรือ 

    
 

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

  ๑.  ข้าพเจ้า................................................................................................................................ 
      ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัว.....................

เลขที่...................................................วันออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ.................................ออกให้ 
ณ อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..........................อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์.................................................  

    ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................มีช่ือภาษาอังกฤษว่า…………………… 
...........................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................เลขทะเบียน......................................... 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่.......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย......................................................................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์............................................  
โดย.............................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อายุ............ปี สัญชาติ..........................บัตรประจําตัว.............................เลขที่..................................................
วันออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ.................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด..............................................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...........................................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์............................................  
                          โดยมีผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ช่ือ.................... 
..................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ..................................................
บัตรประจําตัว.................................................เลขที่...........................................วันออกบัตร...........................
บัตรหมดอายุ.......................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.......................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย์........................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................... 
 
 
 
 

เลขรับที่........................................... 
วันที่................................................ 
ลายมือชื่อ.......................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันที่ 
........................................................ 



- ๒ - 
 

ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ เลขที่ ร. .............................. 
ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ........... ณ สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง และ
มีสํานักงานช่ือ........................................................................................................................................................................... 
มีช่ือภาษาอังกฤษว่า................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่เลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................................... 
 ๒. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ
ดังกล่าวเพ่ือใช้ต่อไป 
 ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
      ๓.๑ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ เลขที่ ร. ............................ 
หรือใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
      ๓.๒ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล (กรณีผู้รับอนุญาตจัดหางาน          
เป็นนิติบุคคล) 
      ๓.๓ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป ของผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 

 ๔. ข้าพเจ้าขอนําหลักประกันที่วางไว้กับนายทะเบียนตามจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ 
ของกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  
การดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน และการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ดังน้ี 
            ๔.๑ เงินสด จํานวน..............................บาท (............................................................) 
  ๔.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา....................บาท (.............................................) 
  ๔.๓ สัญญาค้ําประกันของธนาคาร...........................................................................  
  จํานวนเงิน.................................บาท (..............................................................) 
  รวมเป็นเงิน...............................บาท (...............................................................) 
 เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 
                                                      (ลายมือช่ือ)............................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
                                                                   (............................................)        
                                                              ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 
 

คําเตือน 
 

  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาต
จัดหางานสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวันตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



- ๓ - 
เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 ลายมือช่ือ............................................................ 
                             (...........................................................) 
                   ตําแหน่ง............................................................ 
                        วันที่............................................................ 
 
ความเห็นของจัดหางานจังหวัด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 ลายมือช่ือ............................................................ 
                             (...........................................................) 
 จัดหางานจังหวัด............................................... 
                         วันที่........................................................... 
 
คําสั่งนายทะเบียน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 ลายมือช่ือ............................................................ 
                             (...........................................................) 
                                                           ตําแหน่ง............................................................ 
                                            นายทะเบียน 
                         วันที่............................................................ 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่
  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................
เลขที่...................ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... 
  ต่ออายุใบอนุญาตเป็นครั้งที่.................................. 
  ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว เล่มที่................................ ฉบับที่.................................................. 
ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... ทั้งน้ี โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 

 ลายมือช่ือ...................................................... 
             (.....................................................) 
   ตําแหน่ง...................................................... 
        วันที่...................................................... 



 
แบบ จร. ๔ 

 
 
 
 
 
 

 

คําขอใบแทนใบอนญุาตจัดหางานใหค้นหางานเพื่อไปทํางานเปน็คนประจําเรือ 
 

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

  ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ร. .........../........... 
ลงวันที่............................................................................................ออกให้ ณ สํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง 
สํานักงานช่ือ......................................................................มีช่ือภาษาอังกฤษว่า..................................................
ต้ังอยู่เลขท่ี.................. หมู่ที่................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์..............................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
  ๒. ข้าพเจ้าประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
เพ่ือใช้แทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ เลขที่ ร. ................/..................... 
ลงวันที่................................................ซึ่งมีเหตุชํารุด/สูญหาย/ถกูทําลาย เมื่อวันที่....................................................... 
ณ .......................................................................................................................................................................... 
  ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจ............ 
.......................................................ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ ลงวันที่....................................................................... 
พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
      ๓.๑  สําเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ  
      ๓.๒  สําเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน/ผู้ถือบัตรประจําตัว) 
      ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน/ผู้ถือบัตรประจําตัว) 
      ๓.๔  รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

                                                      (ลายมือช่ือ)............................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
                                                                   (............................................)        
                                                                ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้าม)ี 

คําเตือน 

  ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดหางานชํารุดในสาระสําคัญ สูญหาย หรือถูกทําลาย ผู้รับใบอนุญาต
จัดหางาน ต้องย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 
หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญั ติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เลขรับท่ี.......................................... 
วันท่ี................................................ 
ลายมือชื่อ.......................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันท่ี 
................................................... 



 
- ๒ - 

 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
        ลายมือช่ือ............................................................ 
                             (...........................................................) 
                   ตําแหน่ง............................................................ 
                        วันที่............................................................ 
 
ความเหน็ของจัดหางานจังหวัด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
        ลายมือช่ือ............................................................ 
                             (...........................................................) 
          จัดหางานจังหวัด............................................... 
                        วันที่........................................................... 
 
คําสั่งนายทะเบียน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ลายมือช่ือ............................................................ 
                             (...........................................................) 
                                                          ตําแหน่ง............................................................ 
                                            นายทะเบียน 
                        วันที่............................................................ 
 
หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่
  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.....................
เลขที่.......................ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... 
   
   ลายมือช่ือ............................................................ 
                           (...........................................................) 
                  ตําแหน่ง............................................................ 
                       วันที่............................................................ 
 



 
 

ติดรูปถ่าย 
๔x๖ เซนติเมตร 

ประทับตรา 
กรมการจัดหางาน 

 

แบบ จร. ๕ 

 

ใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
 

ใบอนุญาตเลขที่ ร. .............../................ 

ใบแทนใบอนญุาตฉบับนี้ใหไ้ว้แก่ 

..............................................................    .............................................................. 

..............................................................    .............................................................. 
               (ช่ือภาษาไทย)                                                                 (ช่ือภาษาอังกฤษ) 
 
เพื่อแสดงว่าเป็นใบแทนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือใบอนุญาต
เลขที่ ร. .............../..................ลงวันที่..........................................ซึ่งออกให้โดยสํานักงานทะเบียนจัดหางานกลาง           
ตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ .ศ . ๒๕๕๘ โดยมีสํานักงานตั้งอยู่
เลขที่....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................... 
โดยผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                 ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ......... 
 
                     ออกให้ ณ วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ............. 
 

(ลายมือช่ือ)......................................................... 
             (.........................................................) 
                            นายทะเบียน 
          (ประทับตราประจําตําแหน่งนายทะเบียน) 
                 

 
 

......................................................... 
(ลายมือช่ือผู้รบัใบอนุญาตจัดหางาน) 
 



แบบ จร. ๖ 
 

สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 
 

ธนาคาร......................................... 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. .............. 

ที่.................................. 
 ข้าพเจ้าธนาคาร                                                           มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่………………… 
หมู่ที่...........ถนน.....................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................เลขหมายโทรศัพท์..................................................... 
โดย.................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําสัญญาค้ําประกัน
ให้ไว้ต่อนายทะเบียน ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ตามท่ี.......................................................................................................................................... 
ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องวางหลักประกัน             

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อนายทะเบียน เป็นเงินจํานวน.........................................................บาท 

(...................................................................................)  น้ัน 
 โดยสัญญาค้ําประกันฉบับน้ีข้าพเจ้าธนาคาร.........................................................................................                   
ยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน................................................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ โดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้
เช่นเดียวกับลูกหน้ีช้ันต้นต่อนายทะเบียน เป็นเงินจํานวน..................................................................บาท 

(............................................................) กล่าวคือ หาก.......................................................................................
ไม่ปฏิบั ติตามบทบัญญั ติในพระราชบัญญั ติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหรือระเบียบซึ่ งออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี จนนายทะเบียนได้มีคําสั่งให้หักหลักประกันจาก.......................................................................................
ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชําระเงินรวมทั้งดอกเบ้ียตามกฎหมายแทนให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากนายทะเบียนโดยจะไม่อ้างข้อโต้แย้งใด ๆ และโดยมิต้องเรียกร้องให้.......................................................... 
ชําระก่อน 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมในกรณีที่นายทะเบียนได้ยินยอม ให้ผลัดหรือผ่อนเวลา หรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี
ให้แก่.................................................................... โดยเพียงแต่นายทะเบียนแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยไม่ชักช้าเท่าน้ัน 
 ข้อ ๓ สัญญาค้ําประกันน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่.............................................................................. 
ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกัน          

ในระหว่างเวลาที่....................................................................................................ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 



- ๒ - 

 
ข้อ ๔ ในกรณีที่..........................................................................................ได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต

จัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ และนายทะเบียนสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานน้ันแล้ว            

ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน.................................................................................................
ตามสัญญาน้ีต่อไป  
 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร............................................................................................... 
โดยผู ้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู ้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมซึ ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและ                    

ได้ประทับตราธนาคาร (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสําคัญตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
ของธนาคาร     
 

ลายมือช่ือ.........................................................ผู้ค้ําประกัน 
           (.........................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 

ลายมือช่ือ..........................................................พยาน 
           (..........................................................) 
 

ลายมือช่ือ..........................................................พยาน 
           (..........................................................) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ จร. ๗ 

 
 
 

 

คําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 
    

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 
เรียน นายทะเบียน 
 ๑.  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................... 
                          ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัว..................................
เลขที่...................................................วันออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ.................................ออกให้ ณ 
อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..........................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................. 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................หมายเลขโทรศัพท์....................................................  
                            ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................โดย (นาย/นาง/นางสาว).............................. 
.........................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ใบอนุญาตเลขที่ ร. 
................/......................สํานักงานต้ังอยู่เลขที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

๒. ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันจากเดิม ซึ่งเป็น 
 ๒.๑ เงินสด จาํนวนเงิน........................................บาท 

        ๒.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย เลขท่ี.......................ราคา.................................................บาท 
        ๒.๓ สัญญาค้ําประกันของธนาคาร.....................................สาขา........................................... 
เลขที่...............................................ลงวันที่......................................จํานวนเงิน...................................................บาท 
รวมเป็นเงิน.....................................................บาท (.................................................................................................) 

๓.  เป็นหลักประกันใหม่ ซึ่งเป็น 
       ๓.๑  เงินสด จํานวนเงิน........................................บาท 
       ๓.๒  พันธบัตรของรัฐบาลไทย เลขท่ี.......................จํานวนเงิน........................................บาท 
       ๓.๓  สัญญาค้ําประกันของธนาคาร........................................สาขา......................................... 
เลขที่...............................................ลงวันที่......................................จํานวนเงิน...................................................บาท 
รวมเป็นเงิน.....................................................บาท (.................................................................................................) 
 
 

เลขรับท่ี....................................... 
วันท่ี............................................. 
ลายมือชื่อ.....................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันท่ี 
................................................... 



 
- ๒ - 

 
  ๔.  พร้อมกับคาํขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

      ๔.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
      ๔.๒  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน 
      ๔.๓  สําเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
      ๔.๔  หนังสือมอบอํานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง 
      ๔.๕  หลักประกันใหม่ 
      ๔.๖  อ่ืน .ๆ........................................................................................................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 
        
 
 
         ลายมือช่ือ.........................................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
                                                                          (........................................................)     
         ประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  



 

 

 
คําขอรับคนืหลักประกัน 

    

เขียนท่ี..................................................................... 
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ................. 

เร่ือง  ขอรับคืนหลักประกัน 
เรียน  นายทะเบียน 

๑. ข้าพเจ้า..................................................................................................................................... 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เคยเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน 
เพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ใบอนุญาตเลขท่ี ร. ............../.................สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี...............................
ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 

๒. ขอรับคืนหลักประกัน ซึ่งเป็น 
 เงินสด จํานวนเงิน……………………………………………บาท 
 พันธบัตรของรัฐบาลไทย เลขที่....................................ราคา...…….……………………………..บาท 

      สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร...........................................สาขา.........................................
เลขที่........................................................ลงวันที่...........................จํานวนเงิน.....................................................บาท 
รวมเป็นเงิน.............................................................บาท (.........................................................................................) 
                     ๓.  พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาดว้ยแล้ว คอื 

 ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรั้บใบอนุญาตจดัหางาน 
   ๓.๒  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้ตัดคําว่า “จัดหางาน” และวัตถุประสงค์ “การประกอบธุรกิจ
จัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ” ออก 

 ๓.๓  หนังสือมอบอํานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มาย่ืนดว้ยตนเอง 
       ๓.๔  อื่นๆ........................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ   

         ลายมอืชื่อ.........................................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
                                                                          (........................................................)     
         ประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  

 

  แบบ จร.๘

เลขรับที่....................................... 
วันที่............................................. 
ลายมือช่ือ.....................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันที ่
................................................... 
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