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ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง  และประเภทของคนต่างด้าว 

ที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๖๗  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  กําหนดให้นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวทํางานอยู่ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 
โดยคนต่างด้าวนั้นมีใบอนุญาตทํางานโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทํางานและการออกจากงาน
ของคนต่างด้าว  ให้นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  โดยให้อธิบดี
กรมการจัดหางานกําหนดวิธีการแจ้งที่สามารถแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใดที่เป็นการอํานวย 
ความสะดวกให้แก่นายจ้าง  และกําหนดประเภทของคนต่างด้าวที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้าง 
คนต่างด้าวดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน   
ของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แห่งพระราชกําหนด  
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  จนถึงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานจากนายทะเบียนแล้ว  และได้ทํางานกับนายจ้าง 

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  
ท้ายประกาศน้ี  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) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชีท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๕ การแจ้งโดยตรงต่อนายทะเบียน  ให้นายจ้างย่ืนแบบแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าว 

ตามแบบ  บต.  ๘  ท้ายประกาศนี้  หรือแบบแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ  บต.  ๙   
ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  ณ  ที่ทําการของนายทะเบียนแห่งท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ทํางาน
ของนายจ้าง 

เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ 
แบบแจ้งดังกล่าว  หากเห็นว่าแบบแจ้งนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้นายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขแบบแจ้งให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่แบบแจ้งตามวรรคหน่ึงถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับตามแบบ  บต.  ๑๐  
ท้ายประกาศน้ี  ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และให้เสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณา 

ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าวตามแบบ   บต .  ๑๑   
ท้ายประกาศนี้  หรือหนังสือรับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ  บต.  ๑๒  ท้ายประกาศน้ี  
แล้วแต่กรณี  ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน  ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้แบบแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๖ การแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ให้นายจ้างย่ืนแบบแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าว
ตามแบบ  บต.  ๘  ท้ายประกาศนี้  หรือแบบแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ  บต.  ๙   
ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของที่ทําการของนายทะเบียนแห่งท้องที่จังหวัด
อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทํางานของนายจ้าง   

การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึง  จะต้องสามารถแสดงหรืออ้างอิงหรือเข้าถึง 
เพื่อนํากลับมาใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งสามารถระบุตัวผู้ส่งได้ 

เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ 
แบบแจ้งดังกล่าว  หากเห็นว่าแบบแจ้งนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังนายจ้าง 
ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแจ้งดังกล่าวหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งไว้  เพื่อให้นายจ้างดําเนินการ
แก้ไขแบบแจ้งให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่แบบแจ้งตามวรรคหน่ึงถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับตามแบบ  บต.  ๑๐  
ท้ายประกาศนี้  ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐานตามท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งไว้  และให้เสนอ 
นายทะเบียนเพื่อพจิารณาภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งนั้น 
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ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าวตามแบบ  บต.  ๑๑  ท้ายประกาศนี้  
หรือหนังสือรับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ  บต.  ๑๒  ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  
ให้แก่นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน  ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้แบบแจ้งจากเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ 
ส่งหนังสือรับแจ้งดังกล่าวไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนายจ้างตามท่ีแจ้งไว้ภายในห้าวันทําการ
นับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกหนังสือรับแจ้งนั้น 

ข้อ ๗ บรรดาแบบแจ้งที่นายจ้างได้ ย่ืนไว้ต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ   
เพื่อแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการที่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตทํางานกับนายจ้างรายอื่นเข้าทํางานกับตนก่อนวันที่  
๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  หรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการที่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตทํางานกับตนน้ันได้ออกจากงาน
ก่อนวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  ตามมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือว่าเป็นแบบแจ้งที่ได้ย่ืนไว้ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อนุรักษ์  ทศรัตน์ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



บัญชีท้ายประกาศกรมการจัดหางาน 
เรื่อง ก าหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจา้งคนต่างดา้วของนายจา้ง และประเภทของคนตา่งด้าวที่นายจ้างไม่ต้องแจ้ง

ข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่   ๑๑   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล ำดับ สถานที่รับแจ้งเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๑ ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว  wp74pro@doe.go.th 
๒ ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๑  wp74ar1@doe.go.th 
3 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๒  wp74ar2@doe.go.th 
4 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๓  wp74ar3@doe.go.th 
5 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๔  wp74ar4@doe.go.th 
6 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๕  wp74ar5@doe.go.th 
7 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๖  wp74ar6@doe.go.th 
8 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๗  wp74ar7@doe.go.th 
9 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๘  wp74ar8@doe.go.th 
๑0 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๙  wp74ar9@doe.go.th 
๑1 ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๑๐  wp74ar10@doe.go.th 
12 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี่  wp74kbi@doe.go.th 
13 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  wp74kri@doe.go.th 
14 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำฬสินธุ์  wp74kin@doe.go.th 
15 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดก ำแพงเพชร  wp74kpt@doe.go.th 
16 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดขอนแก่น  wp74kkm@doe.go.th 
17 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรี  wp74cti@doe.go.th 
18 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ  wp74cco@doe.go.th 
19 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชลบุรี  wp74cbi@doe.go.th 
20 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท  wp74cnt@doe.go.th 
21 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยภูมิ  wp74cpm@doe.go.th 
22 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชุมพร  wp74cpn@doe.go.th 
23 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงรำย  wp74cri@doe.go.th 
24 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่  wp74cmi@doe.go.th 
25 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตรัง  wp74trg@doe.go.th 
26 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตรำด  wp74trt@doe.go.th 
27 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตำก  wp74tak@doe.go.th 
28 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครนำยก  wp74nyk@doe.go.th 
29 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม  wp74npt@doe.go.th 
30 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครพนม  wp74npm@doe.go.th 



ล ำดับ สถานที่รับแจ้งเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
31 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครรำชสีมำ  wp74nma@doe.go.th 
32 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช  wp74nrt@doe.go.th 
33 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์  wp74nsn@doe.go.th 
34 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนนทบุรี  wp74npb@doe.go.th 
35 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนรำธิวำส  wp74nwt@doe.go.th 
36 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดน่ำน  wp74nan@doe.go.th 
37 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบึงกำฬ  wp74bkn@doe.go.th 
38 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบุรีรัมย์  wp74bum@doe.go.th 
39 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปทุมธำนี  wp74ptt@doe.go.th 
40 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  wp74pkn@doe.go.th 
41 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปรำจีนบุรี  wp74pri@doe.go.th 
42 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี  wp74ptn@doe.go.th 
43 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  wp74aya@doe.go.th 
44 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำ  wp74pna@doe.go.th 
45 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง  wp74plg@doe.go.th 
46 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพิจิตร  wp74pct@doe.go.th 
47 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพิษณุโลก  wp74plk@doe.go.th 
48 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบุรี  wp74pbi@doe.go.th 
49 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบูรณ์  wp74pbn@doe.go.th 
50 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดแพร่  wp74pre@doe.go.th 
51 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพะเยำ  wp74pyo@doe.go.th 
52 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดภูเก็ต  wp74pkt@doe.go.th 
53 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม  wp74msm@doe.go.th 
54 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  wp74mdh@doe.go.th 
55 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  wp74msn@doe.go.th 
56 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดยะลำ  wp74yla@doe.go.th 
57 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดยโสธร  wp74yso@doe.go.th 
58 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดร้อยเอ็ด  wp74red@doe.go.th 
59 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง  wp74rng@doe.go.th 
60 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระยอง  wp74ryg@doe.go.th 
61 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดรำชบุรี  wp74rbr@doe.go.th 
62 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี  wp74lri@doe.go.th 
63 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำปำง  wp74lpg@doe.go.th 
64 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน  wp74lpn@doe.go.th 



ล ำดับ สถานที่รับแจ้งเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
65 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเลย  wp74loe@doe.go.th 
66 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดศรีสะเกษ  wp74ssk@doe.go.th 
67 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสกลนคร  wp74skk@doe.go.th 
68 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำ  wp74ska@doe.go.th 
69 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสตูล  wp74stn@doe.go.th 
70 ส ำนักงำนจัดหำงำนจงัหวดัสมทุรปรำกำร  wp74spk@doe.go.th 
71 ส ำนักงำนจัดหำงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  wp74skm@doe.go.th 
72 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร  wp74skn@doe.go.th 
73 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสระแก้ว  wp74ske@doe.go.th 
74 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสระบุรี  wp74sri@doe.go.th 
75 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี  wp74sbr@doe.go.th 
76 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย  wp74sti@doe.go.th 
77 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุพรรณบุรี  wp74spb@doe.go.th 
78 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี wp74sni@doe.go.th 
79 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์  wp74srn@doe.go.th 
80 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดหนองคำย  wp74nky@doe.go.th 
81 ส ำนักงำนจัดหำงำนจงัหวดัหนองบัวล ำภ ู wp74nbo@doe.go.th 
82 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอ่ำงทอง  wp74atg@doe.go.th 
83 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุดรธำนี wp74udn@doe.go.th 
84 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุทัยธำนี  wp74uti@doe.go.th 
85 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์  wp74utt@doe.go.th 
86 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี  wp74ubn@doe.go.th 
87 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  wp74aen@doe.go.th 

 



แบบ บต.๘ 
   แบบแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แหง่พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อนายจ้าง................................................................... .................................................................................  ชื่อสาขา (ถ้ามี)................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทางนายจ้าง.................................................................................................. ....................................... 
ที่ตั้ง................................................................................................................................................................................................................ ............................................ 
.......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์............................................................. โทรสาร.............................................. 

 
ล าดับ 

(๑)  
รายละเอียดของคนต่างด้าว 

(๒) 
รายละเอียดของใบอนุญาตท างาน 

(๓) 
รายละเอียดของงานที่ให้ท า 

ชื่อผู้รับอนุญาตให้ท างาน 
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

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

สัญชาต ิ เพศ 
เลขที ่

ใบอนุญาตท างาน 
ออกให้วันที่ 

วันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ท างาน 
ประเภทงาน ลักษณะงานที่ให้ท า 

วันเดือนปี 
ที่รับเขา้
ท างาน 

(ก่อนวันที ่ 
๒๘ มี.ค. ๖๑) ประเภท

เอกสาร 
เลขที่เอกสาร 

            

            

            

            

            

            

            

            

                                       รวมคนต่างด้าวทั้งหมด...................คน  ชาย.............คน  หญิง...............คน             

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                                                         ลายมือช่ือ..........................................................นายจ้าง 
                                    (..........................................................) 
                                                      วันท่ี............................................................   
                                                                            ประทับตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้ามี)     

เลขท่ีรับ............................. 

วันท่ี................................... 

ผู้รับ................................... 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้รับทราบการแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าวแล้ว 

 

 ลายมือช่ือ.......................................................... 
                (..........................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................ 
                             นายทะเบียน 

           วันท่ี.......................................................... 
 

ค าชี้แจง  ๑. ส าหรับนายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานกับนายจ้างรายอื่น และ
คนต่างด้าวนั้นเข้าท างานกับตนก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ทั้งนี้ ไม่ใช่นายจ้างที่จ้าง
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชก าหนดฯ)  
 ๒. เพื่อประโยชน์ของท่านและคนต่างด้าว กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง    



แบบ บต.๙ 
  แบบแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แหง่พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อนายจ้าง................................................................... .................................................................................  ชื่อสาขา (ถ้ามี)................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทางนายจ้าง.................................................................................................. ........................................ 
ที่ตั้ง................................................................................................................................................................................................................ ............................................ 
.......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์............................................................. โทรสาร................................................ 

 
ล าดับ 

(๑)  
รายละเอียดของคนต่างด้าว 

(๒) 
รายละเอียดของใบอนุญาตท างาน 

(๓) 
รายละเอียดของการออกจากงาน 

ชื่อผู้รับอนุญาตให้ท างาน 
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

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

สัญชาต ิ เพศ 
เลขที ่

ใบอนุญาตท างาน 
ออกให้วันที่ 

วันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ท างาน 

วันเดือนปี 
ที่ออกจาก
ท างาน 

(ก่อนวันที ่ 
๒๘ มี.ค. ๖๑) 

สาเหตุที่คนต่างด้าวออกจากงาน 

ประเภท
เอกสาร 

เลขที่เอกสาร 

           

           

           

           

           

           

           

           

                                 รวมคนต่างดา้วท้ังหมด...................คน  ชาย.............คน  หญิง................คน           

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                                                           ลายมือช่ือ..........................................................นายจ้าง 
                                      (..........................................................) 
                                                      วันท่ี............................................................   
                                                                              ประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)     

เลขท่ีรับ............................. 

วันท่ี................................... 

ผู้รับ................................... 

ค าชี้แจง  ๑. ส าหรับนายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานกับตน และคนต่างด้าวนั้น
ออกจากงานก่อนวันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ทั้งนี้ ไม่ใช่นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
หรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชก าหนดฯ) 
 ๒. เพื่อประโยชน์ของท่านและคนต่างด้าว กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง    

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้รับทราบการแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวแล้ว 

 

 ลายมือช่ือ.......................................................... 
                (..........................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................ 
                             นายทะเบียน 

           วันท่ี.......................................................... 
 



แบบ บต. ๑๐ 

                                                                                        FORM WP. 12 

ใบรับตามมาตรา ๖๗  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เลขที ่ ........................................                                        

วันที่ ……………………………………. 
      
ชื่อนายจ้าง ............................................................................................... ชื่อสาขา (ถ้ามี).............................................. 
 

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวประชาชน/เลขท่ีหนังสือเดินทาง............................................................................ 
 

 แจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๘  
            เลขที่รับ ..................................................... เมื่อวันที่ .................................................. 

 

 แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามแบบ บต. ๙  
            เลขที่รับ ..................................................... เมื่อวันที่ .................................................. 

 

โดยวิธีการแจ้ง  

 แจ้งโดยตรงต่อนายทะเบียน  ณ  ......................................................................................    
 

 แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  .......................................................................................  
 

วันนัดรับหนังสือรับแจ้ง .................................................................... 
             

 

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

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

                                                                                                            เจ้าหน้าที่ 
 



แบบ บต. ๑๑ 

                                                                                                                                                    FORM WP. 12 

หนังสือรับแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เลขที ่ ........................................                                        

วันที่ ……………………………………. 

      

กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจาก.................................................................................................................  
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(ชื่อนายจา้ง) 

(ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานที่รับแจ้ง) 
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