เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กําหนดรายการในการส่งคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างตามสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางาน
ในราชอาณาจักร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้นําคนต่างด้าวส่งมอบให้แก่นายจ้าง
ตามสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนแล้วให้แจ้งนายทะเบียนตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แบบ บต. ๑๓ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ การแจ้งตามข้อ ๒ ให้แจ้งต่อนายทะเบียน ณ สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด ที่สถานที่ทํางานของคนต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ในการแจ้ งตามวรรคหนึ่ งอาจแจ้ งด้ ว ยตนเองหรื อ แจ้ งโดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ
หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
การแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองให้แจ้งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของที่ทําการ
ของนายทะเบียนแห่งท้องที่จังหวัด อันเป็นที่ต้งั สถานที่ทํางานของนายจ้างตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุรักษ์ ทศรัตน์
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แบบ บต. ๑๓
บริ ษัท ..................................................................................................................................................................................................
โดย นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ............................................................กรรมการผู้ มี อานาจกระทาการแทนนิติบุ ค คล
ผู้ ได้รั บ อนุ ญาตให้ นาคนต่า งด้าวมาทางานกั บ นายจ้ างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่. ....................../......................ขอแจ้งการนาคนต่างด้าวมาทางานในราชอาณาจักร
เพื่อมาทางานกับนายจ้างชื่อ................................................................................เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลที่..............................................................
โดยได้ส่งมอบคนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้าทางานกับนายจ้างดังกล่าว ณ สถานที่ประกอบการของนายจ้าง ตั้งอยู่เลขที่.........................................ตาบล/แขวง................................
อาเภอ/เขต ............................................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................เมื่อวันที่ . ..............................................
ลาดับที่

ชื่อ/สกุล คนต่างด้าว

เพศ

สัญชาติ

เลขที่หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

เลขที่ใบอนุญาตทางาน

ลักษณะงานที่ทา

คนต่างด้าวที่นาเข้ามาทางานตามสัญญาทั้งหมด จานวน.....................คน
คนต่างด้าวที่มีการส่งมอบให้แก่นายจ้าง
จานวน....................คน โดยแยกเป็น ชาย...............คน หญิง...............คน

ได้รับการส่งมอบคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................นายจ้าง/ผู้แทนนิตบิ ุคคล ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับอนุญาต
(...............................................)
(....................................................)
วันที่..................................................
วันที่.....................................................
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล

ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล

หมายเหตุ กรณีที่กรอกข้อมูลของคนต่างด้าวตามแบบรายการไม่เพียงพอให้ใช้ใบต่อแบบ บต.๑๓

ระยะเวลาการจ้าง

ได้รับทราบแล้ว
ลงชื่อ

.

(...................................................)
ตาแหน่ง........................................
.)
นายทะเบียน
วันที่.............................................................
.
.

ใบต่อ แบบ บต. ๑๓
ลาดับที่

ชื่อ/สกุล คนต่างด้าว

เพศ

สัญชาติ

ได้รับการส่งมอบคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

เลขที่หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

เลขที่ใบอนุญาตทางาน

ลักษณะงานที่ทา

ระยะเวลาการจ้าง

ได้รับทราบแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ..................................................นายจ้าง/ผู้แทนนิตบิ ุคคล
(.................................................)
วันที่.....................................................
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับอนุญาต
(....................................................)
วันที่.....................................................

.

ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
.

(.......................................................)
ตาแหน่ง..............................................
. นายทะเบียน
วันที่.............................................................

.

บัญชีท้ายประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กาหนดรายการในการส่งคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างตามสัญญานาคนต่างด้าวมาทางานในราชอาณาจักร
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

สถำนทีร่ ับแจ้งเกี่ยวกับกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๘
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐
สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
สานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
สานักงานจัดหางานจังหวัดตราด
สานักงานจัดหางานจังหวัดตาก
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
wp74pro@doe.go.th
wp74ar1@doe.go.th
wp74ar2@doe.go.th
wp74ar3@doe.go.th
wp74ar4@doe.go.th
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
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

สถำนทีร่ ับแจ้งเกี่ยวกับกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
สานักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
สานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
สานักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
สานักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
สานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง

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

ลำดับ
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

สถำนทีร่ ับแจ้งเกี่ยวกับกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
สานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
สานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
สานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดอานาจเจริญ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
wp74lpn@doe.go.th
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

