เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าว
ที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่มาตรา ๖๗ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ กํ า หนดให้ น ายจ้ า งซึ่ ง จ้ า งคนต่ า งด้ า วทํ า งานอยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกํ า หนดนี้ ใช้ บั ง คั บ
โดยคนต่างด้าวนั้นมีใบอนุญาตทํางานโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทํางานและการออกจากงาน
ของคนต่างด้าว ให้นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ โดยให้อธิบดี
กรมการจัดหางานกําหนดวิธีการแจ้งที่สามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่ เป็นการอํานวย
ความสะดวกให้ แ ก่ น ายจ้ าง และกํ าหนดประเภทของคนต่ างด้ าวที่ น ายจ้ างไม่ ต้ อ งแจ้ งข้ อ มู ล การจ้าง
คนต่างด้าวดังกล่าว
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕/๑ แห่ งพระราชกํ าหนดการบริห ารจั ด การการทํ างาน
ของคนต่ างด้ า ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดการบริ ห ารจั ด การการทํ า งาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชกําหนด
การบริห ารจั ด การการทํ างานของคนต่ างด้ าว (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบ ดี กรมการจั ด หางาน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว ดังต่อไปนี้
(๑) คนต่างด้าวซึ่งได้รับ อนุญ าตให้ ทํ างานจากนายทะเบียนแล้ว และได้ทํ างานกับ นายจ้าง
ตรงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางาน
(๒) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น และได้รับใบอนุญาตทํางานจากนายทะเบียนให้ทํางาน
เฉพาะกับนายจ้างตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๓ นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ ทํางานอยู่ก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคนต่างด้าวนั้นมีใบอนุญาตทํางานโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งการเข้าทํางานของ
คนต่างด้าวตามแบบ บต. ๘ ท้ายประกาศนี้ หรือแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๙
ท้ายประกาศนี้ ให้นายทะเบียนแห่งท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ทํางานของนายจ้างทราบ
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ข้อ ๔ การแจ้งตามข้อ ๓ ให้ดําเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งโดยตรงต่อนายทะเบียน ดังนี้
(ก) ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐
(ข) ในจังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
(๒) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การแจ้งโดยตรงต่อนายทะเบียน ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าว
ตามแบบ บต. ๘ ท้ ายประกาศนี้ หรือแบบแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๙
ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี ณ ที่ทําการของนายทะเบียนแห่งท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ทํางาน
ของนายจ้าง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบแจ้ ง ดั ง กล่ า ว หากเห็ น ว่ า แบบแจ้ ง นั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ น ายจ้ า ง
ดําเนินการแก้ไขแบบแจ้งให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่แบบแจ้งตามวรรคหนึ่งถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับตามแบบ บต. ๑๐
ท้ายประกาศนี้ ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้เสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณา
ให้ น ายทะเบี ย นออกหนั ง สื อ รั บ แจ้ ง การเข้ า ทํ า งานของคนต่ า งด้ า วตามแบบ บต. ๑๑
ท้ายประกาศนี้ หรือหนังสือรับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๑๒ ท้ายประกาศนี้
แล้วแต่กรณี ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้แบบแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ข้อ ๖ การแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าว
ตามแบบ บต. ๘ ท้ ายประกาศนี้ หรือแบบแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๙
ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของที่ทําการของนายทะเบียนแห่งท้องที่จังหวัด
อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทํางานของนายจ้าง
การส่ งไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งสามารถแสดงหรื อ อ้ างอิ งหรื อ เข้ าถึ ง
เพื่ อนํากลับมาใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสามารถระบุตัวผู้ส่งได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบแจ้งดังกล่าว หากเห็นว่าแบบแจ้งนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังนายจ้าง
ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแจ้งดังกล่าวหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งไว้ เพื่อให้นายจ้างดําเนินการ
แก้ไขแบบแจ้งให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่แบบแจ้งตามวรรคหนึ่งถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับตามแบบ บต. ๑๐
ท้ายประกาศนี้ ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐานตามที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งไว้ และให้เสนอ
นายทะเบียนเพื่อพิจารณาภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งนั้น
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ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๑๑ ท้ายประกาศนี้
หรือหนังสือรับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๑๒ ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี
ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้แบบแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่
ส่งหนังสือรับแจ้งดังกล่าวไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนายจ้างตามที่แจ้งไว้ภายในห้าวันทําการ
นับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกหนังสือรับแจ้งนั้น
ข้อ ๗ บรรดาแบบแจ้ ง ที่ น ายจ้ า งได้ ยื่ น ไว้ ต่ อ นายทะเบี ย นก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใช้ บั ง คั บ
เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการที่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตทํางานกับนายจ้างรายอื่นเข้าทํางานกับตนก่อนวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการที่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตทํางานกับตนนั้นได้ออกจากงาน
ก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือว่าเป็นแบบแจ้งที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุรักษ์ ทศรัตน์
อธิบดีกรมการจัดหางาน

บัญชีท้ายประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กาหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าวที่นายจ้างไม่ต้องแจ้ง
ข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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สถานที่รับแจ้งเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๑
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สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๙
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๑๐
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชลบุรี
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สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชุมพร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงรำย
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตรัง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตรำด
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตำก
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สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครพนม
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wp74ar5@doe.go.th
wp74ar6@doe.go.th
wp74ar7@doe.go.th
wp74ar8@doe.go.th
wp74ar9@doe.go.th
wp74ar10@doe.go.th
wp74kbi@doe.go.th
wp74kri@doe.go.th
wp74kin@doe.go.th
wp74kpt@doe.go.th
wp74kkm@doe.go.th
wp74cti@doe.go.th
wp74cco@doe.go.th
wp74cbi@doe.go.th
wp74cnt@doe.go.th
wp74cpm@doe.go.th
wp74cpn@doe.go.th
wp74cri@doe.go.th
wp74cmi@doe.go.th
wp74trg@doe.go.th
wp74trt@doe.go.th
wp74tak@doe.go.th
wp74nyk@doe.go.th
wp74npt@doe.go.th
wp74npm@doe.go.th

ลำดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

สถานที่รับแจ้งเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครรำชสีมำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนนทบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนรำธิวำส
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดน่ำน
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปรำจีนบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพิจิตร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดแพร่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพะเยำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดภูเก็ต
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดยะลำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดยโสธร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระยอง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดรำชบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลำปำง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลำพูน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
wp74nma@doe.go.th
wp74nrt@doe.go.th
wp74nsn@doe.go.th
wp74npb@doe.go.th
wp74nwt@doe.go.th
wp74nan@doe.go.th
wp74bkn@doe.go.th
wp74bum@doe.go.th
wp74ptt@doe.go.th
wp74pkn@doe.go.th
wp74pri@doe.go.th
wp74ptn@doe.go.th
wp74aya@doe.go.th
wp74pna@doe.go.th
wp74plg@doe.go.th
wp74pct@doe.go.th
wp74plk@doe.go.th
wp74pbi@doe.go.th
wp74pbn@doe.go.th
wp74pre@doe.go.th
wp74pyo@doe.go.th
wp74pkt@doe.go.th
wp74msm@doe.go.th
wp74mdh@doe.go.th
wp74msn@doe.go.th
wp74yla@doe.go.th
wp74yso@doe.go.th
wp74red@doe.go.th
wp74rng@doe.go.th
wp74ryg@doe.go.th
wp74rbr@doe.go.th
wp74lri@doe.go.th
wp74lpg@doe.go.th
wp74lpn@doe.go.th

ลำดับ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

สถานที่รับแจ้งเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเลย
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสกลนคร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสตูล
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสงครำม
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสระแก้ว
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสระบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดหนองคำย
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุดรธำนี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุทัยธำนี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
wp74loe@doe.go.th
wp74ssk@doe.go.th
wp74skk@doe.go.th
wp74ska@doe.go.th
wp74stn@doe.go.th
wp74spk@doe.go.th
wp74skm@doe.go.th
wp74skn@doe.go.th
wp74ske@doe.go.th
wp74sri@doe.go.th
wp74sbr@doe.go.th
wp74sti@doe.go.th
wp74spb@doe.go.th
wp74sni@doe.go.th
wp74srn@doe.go.th
wp74nky@doe.go.th
wp74nbo@doe.go.th
wp74atg@doe.go.th
wp74udn@doe.go.th
wp74uti@doe.go.th
wp74utt@doe.go.th
wp74ubn@doe.go.th
wp74aen@doe.go.th

แบบ บต.๘

แบบแจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่รับ.............................

ชื่อนายจ้าง.................................................................................................................................................... ชื่อสาขา (ถ้ามี)................................................................... วันที่...................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทางนายจ้าง......................................................................................................................................... ผู้รับ...................................
ที่ตั้ง............................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์............................................................. โทรสาร..............................................
(๒)
รายละเอียดของใบอนุญาตทางาน

(๑)

รายละเอียดของคนต่างด้าว
ประเภทเอกสารแสดงตัวบุคคล
ลาดับ

ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

๑. บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร.๓๘/๑)
๒. หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)
๓. หนังสือรับรองสถานะบุคคล (C.I)
๔. เอกสารเดินทาง (TD)
๕. หนังสือเดินทาง (Passport)

ประเภท
เอกสาร

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบการแจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าวแล้ว
ลายมือชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................
นายทะเบียน
วันที่..........................................................

สัญชาติ

เพศ

เลขที่
ใบอนุญาตทางาน

ออกให้วันที่

(๓)
รายละเอียดของงานที่ให้ทา

วันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต
ทางาน

เลขที่เอกสาร

ประเภทงาน

ลักษณะงานที่ให้ทา

วันเดือนปี
ที่รับเข้า
ทางาน
(ก่อนวันที่
๒๘ มี.ค. ๖๑)

รวมคนต่างด้าวทั้งหมด...................คน ชาย.............คน หญิง...............คน
คาชี้แจง ๑. สาหรับนายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานกับนายจ้างรายอื่น และ
คนต่างด้าวนั้นเข้าทางานกับตนก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ทั้งนี้ ไม่ใช่นายจ้างที่จ้าง
คนต่างด้าวซึ่งได้รับ อนุญ าตให้เข้ามาทางานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกาหนดฯ)
๒. เพื่อ ประโยชน์ของท่านและคนต่างด้าว กรุณ ากรอกข้อความให้ค รบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ..........................................................นายจ้าง
(..........................................................)
วันที่............................................................
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

แบบ บต.๙

แบบแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่รับ.............................

ชื่อนายจ้าง.................................................................................................................................................... ชื่อสาขา (ถ้ามี)................................................................... วันที่...................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทางนายจ้าง.......................................................................................................................................... ผู้รับ...................................
ที่ตั้ง............................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์............................................................. โทรสาร................................................
(๒)
รายละเอียดของใบอนุญาตทางาน

(๑)

รายละเอียดของคนต่างด้าว
ประเภทเอกสารแสดงตัวบุคคล
ลาดับ

ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

๑. บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร.๓๘/๑)
๒. หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)
๓. หนังสือรับรองสถานะบุคคล (C.I)
๔. เอกสารเดินทาง (TD)
๕. หนังสือเดินทาง (Passport)

ประเภท
เอกสาร

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบการแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวแล้ว
ลายมือชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................
นายทะเบียน
วันที่..........................................................

เลขที่เอกสาร

สัญชาติ

เพศ

เลขที่
ใบอนุญาตทางาน

ออกให้วันที่

(๓)
รายละเอียดของการออกจากงาน

วันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต
ทางาน

วันเดือนปี
ที่ออกจาก
ทางาน
(ก่อนวันที่
๒๘ มี.ค. ๖๑)

สาเหตุที่คนต่างด้าวออกจากงาน

รวมคนต่างด้าวทั้งหมด...................คน ชาย.............คน หญิง................คน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
คาชี้แจง ๑. สาหรับนายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานกับตน และคนต่างด้าวนั้น
ออกจากงานก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ทั้งนี้ ไม่ใช่นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาทางานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
หรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกาหนดฯ)
๒. เพื่ อ ประโยชน์ ของท่ านและคนต่ างด้าว กรุณ ากรอกข้อ ความให้ ครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง

ลายมือชื่อ..........................................................นายจ้าง
(..........................................................)
วันที่............................................................
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

แบบ บต. ๑๐
FORM WP.

12

ใบรับตามมาตรา ๖๗
แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่ ........................................
วันที่ …………………………………….
ชื่อนายจ้าง ............................................................................................... ชื่อสาขา (ถ้ามี)..............................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง............................................................................
 แจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๘
เลขที่รับ ..................................................... เมื่อวันที่ ..................................................
 แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๙
เลขที่รับ ..................................................... เมื่อวันที่ ..................................................
โดยวิธีการแจ้ง
 แจ้งโดยตรงต่อนายทะเบียน ณ ......................................................................................
 แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................................
วันนัดรับหนังสือรับแจ้ง ....................................................................
ลายมือชื่อ......................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
เจ้าหน้าที่

แบบ บต. ๑๑
FORM WP.

12

หนังสือรับแจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗
แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่ ........................................
วันที่ …………………………………….
(ชื่อนายจ้าง)

กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจาก.................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง..............................................................................
(ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานที่รับแจ้ง)
เมื่อวันที่ ……………………………………………………. ณ ........................................................................................................
เพื่อแจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าว จานวน ..................... คน ดังนี้
ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

สัญชาติ

เลขที่
ใบอนุญาตทางาน

ลักษณะงานที่ให้ทา

วันเดือนปี
ที่รับเข้าทางาน

จึงออกหนั งสือรับแจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าวไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

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

แบบ บต. ๑๒
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หนังสือรับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗
แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่ ........................................
วันที่ …………………………………….
(ชื่อนายจ้าง)

กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจาก.................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง..............................................................................
(ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานที่รับแจ้ง)
เมื่อวันที่ ……………………………………………………. ณ ........................................................................................................

เพื่อแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว จานวน ..................... คน ดังนี้
ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

สัญชาติ

เลขที่
วันเดือนปี
ใบอนุญาตทางาน ที่ออกจากทางาน

สาเหตุที่คนต่างด้าว
ออกจากงาน

จึงออกหนังสือรับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

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

