แบบ จร. ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่.............................................
ลายมือชื่อ.....................ผู้รับคาขอ
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องวันที่
...................................................

คำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหำงำน/ลูกจ้ำงซึง่ ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดหำงำน
เขียนที่.....................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................... .........
เป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานเป็นคนประจาเรือ ใบอนุญาตเลขที่............/.............
ลงวันที่...........................................โดยมีเขตการจัดหางานภายในจังหวัด........................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่....................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์........................................
๒. มีความประสงค์ขอจดทะเบียน
ตัวแทนจัดหางาน
ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
ตามบัญชีรายชื่อตัวแทนจัดหางาน/บัญชีรายชื่อลูกจ้าง ซึ่งได้ส่งมอบพร้อมกับคาขอ
๓. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๑) กรณีการขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน
(ก) สาเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานเป็นคนประจาเรือ
(ข) บัญชีรายชื่อตัวแทนจัดหางาน
(ค) บั ตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมี
บัต รประจาตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวดังกล่าว
ของตัวแทนจัดหางาน
(ง) สาเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนจัดหางาน
(จ) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
ที่รับรองว่าตัวแทนจัดหางานไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉ) รู ป ถ่ า ยครึ่ ง ตั ว หน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาสี เข้ ม ขนาด ๔ x ๖
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน ๓ รูป
(๒) กรณีการขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
(ก) สาเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานเป็นคนประจาเรือ
(ข) บัญชีรายชื่อลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน

๒
(ค) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมี
บัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวดังกล่าว
ของลูกจ้าง
(ง) ใบส าคั ญ ประจาตั วคนต่ างด้ าวตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบี ยนคนต่างด้ าว
หนั งสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนั งสื อเดินทางของลูกจ้างซึ่งไม่มีสัญ ชาติไทย พร้อมส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น
(จ) สาเนาทะเบียนบ้านของลูกจ้าง หรือใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของลูกจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(ฉ) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
ที่รับรองว่าลู กจ้างไม่เป็ นผู้ มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๒๑ (๕) แห่ งพระราชบัญญั ติแรงงานทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘
(ช) รูปถ่ายครึ่งตัวของลูกจ้าง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔ x ๖
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน ๓ รูป
๔. ข้ าพเจ้ า ขอรั บ รองว่ าตั ว แทนจั ด หางาน/ลู ก จ้ างตามบั ญ ชี รายชื่ อ ดั งกล่ าว เป็ น ผู้ มี
คุณ สมบั ติ และไม่ มี ลั กษณะต้อ งห้ ามตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แรงงานทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘
ลายมือชื่อ.................................................ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน
(.................................................)
ประทับตราสาคัญของนิติบุคล (ถ้ามี)

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานต่อนายทะเบียน และจัดให้มี
ทะเบี ยนตัวแทนจัดหางานลูกจ้ างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
กาหนดไว้ ณ สานักงาน เพื่อให้คนหางานตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทางาน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

๓
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่.....................................................................
ความเห็นของจัดหางานจังหวัด
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ............................................................
(..........................................................)
จัดหางานจังหวัด.................................................
วันที่.....................................................................
คาสั่งนายทะเบียน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ............................................................
(...........................................................)
นายทะเบียน
วันที่.....................................................................
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่................
เลขที่.................................ลงวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. .................................
ลายมือชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่.....................................................................

บัญชีรำยชื่อตัวแทนจัดหำงำน
๑. ชื่อ.......................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย............................................ถนน..............................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.............................บัตรประจาตัว.....................................เลขที่.........................................
วันออกบัตร.................................................บัตรหมดอายุ.....................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.......................................เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนจัดหางาน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่............................................................................................... ....
๒. ชื่อ....................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.................................บัตรประจาตัว...............................เลขที่...........................................
วันออกบัตร............................................บัตรหมดอายุ...............................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต..............................จังหวัด......................................เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนจัดหางาน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่...................................................................................................
๓. ชื่อ........................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...............................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์..........................บัตรประจาตัว....................................เลขที่.............................................
วันออกบัตร..........................................บัตรหมดอายุ............................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนจัดหางาน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่............................................................................... ....................
๔. ชื่อ........................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์...........................บัตรประจาตัว.................................เลขที่...............................................
วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.............................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................................เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนจัดหางาน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่............................................................................................... ....
ลายมือชื่อ...................................................
(.....................................................)
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน

บัญชีรำยชื่อลูกจ้ำงซึ่งทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดหำงำน
๑. ชื่อ...................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย........................................... ถนน..............................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.................บัตรประจาตัว....................เลขที่....................หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
เลขที่.............วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ.........................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............
จังหวัด..................เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้าง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่...................................................
๒. ชื่อ....................................................................อายุ.............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย........................................... ถนน...........................................................หมู่ท่ี..................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................บัตรประจาตัว...........................เลขที่.....................หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
เลขที่................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ..........................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต..............
จังหวัด...............เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้าง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่......................................................
๓. ชื่อ.....................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................................หมู่ที่...........................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..................................จั งหวัด ......................
รหัสไปรษณีย์...............บัตรประจาตัว.........................เลขที่..............................หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
เลขที่................วันออกบัตร..............บัตรหมดอายุ....................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.............
จังหวัด..............................เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้าง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่.......................................
๔. ชื่อ......................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................ อยู่บ้านเลขที่............
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................... .............
รหัสไปรษณีย์.................บัตรประจาตัว...................เลขที่................หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
เลขที่.............วันออกบัตร...................บัตรหมดอายุ ..........................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต................
จังหวัด....................................เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้าง ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่.................................
ลายมือชื่อ...................................................
(..................................................)
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๒
วรรคสาม มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญ ญั ติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญ ญั ติใ ห้ ก ารขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต และการออก
ใบอนุญาตจัดหางาน การขอและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน การขอและการออกใบแทน
ใบอนุ ญ าตจั ด หางาน รวมทั้ ง การวางหลั ก ประกั น การเก็ บ รั ก ษาหลั ก ประกั น การหั ก หลั ก ประกั น
การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืน ตลอดจนการจดทะเบียน
ตั ว แทนจั ดหางานและลู กจ้ า งซึ่ง ทํ า หน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การจั ดหางานของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ดหางาน ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

