
 
แบบค ำร้องขอรับใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) 
(กรณีได้รับอนุมัติ ตท.2 บต.23 และ บต.48) 

เขียนที่ ....................................................... 
วันที่ ....................................................... 

เร่ือง ขอรับใบอนุญาตท างาน (บต.39) 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
 ชื่อนายจา้ง/บริษัท ..................................................................................................................................................  
ที่ตั้ง/อยู่บา้นเลขที่ ................................................................................................................................................................. 
ประเภทกิจการ ..................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................... 
มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตท างาน (บต.39) จ านวน ......................ราย ดังนี้ 
 กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62 (ตท.2)  มติ 4 ส.ค. 63 (บต.23)  มติ 29 ธ.ค. 63 (บต.48) 
แยกเป็น สัญชาติ         เมียนมา................คน         ลาว...................คน        กัมพูชา....................คน 
 1. ............................................................................................................................................................................ 
 2. ............................................................................................................................................................................ 
 3. ............................................................................................................................................................................ 
 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับเร่ือง                ลงชื่อ............................................ผู้ยื่นค าร้อง 
       (..............................................)                 (............................................) 
ต าแหน่ง.........................................     โทรศัพท์ ................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ผลิตเล่ม     
       (..............................................)      
ต าแหน่ง.............................................      
        ลงชื่อ......................................................... 
              (........................................................) 
                 นายทะเบียน 
 
  

เอกสำรนำยจ้ำงท่ีใช้ยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) 
1. เอกสารนายจ้าง 
- บุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบยีนบ้าน 
- นิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการ     
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
2. กรณีมอบอ านาจ 
- เอกสารนายจ้าง ตามข้อ 1 
- หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
- เอกสารผู้รับมอบ ส าเนาบัตรประชาชน 

 

เอกสำรแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีใช้ยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) 
1. กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62 (ตท.2) 
   - ใบรับค าขอ ตท.2 
   - ส าเนาพาสปอร์ต / วีซ่า 
   - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) 2 ใบ เท่านั้น 
   - หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
2. กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 (บต.23) 
   - ใบรับค าขอ บต.23 
   - ส าเนาพาสปอร์ต / วีซ่า 
   - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) 2 ใบ เท่านั้น  
   - ใบรับรองแพทย์ 
   - ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม/ประกันโควิด-19 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
   - หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
3. กลุ่มมติ 29 ธ.ค. 63 (บต.48) 
   - ใบรับค าขอ บต.48 
   - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) 2 ใบ เท่านั้น 
   - หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 

 

 



 
เอกสำรยื่นค ำขอใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) ให้กับแรงงำนต่ำงด้ำว 
ที่ได้รับอนุญำตท ำงำนแล้ว (ได้รับอนุมัติ ตท.2 บต.23 และ บต.48) 

 
เอกสำรนำยจ้ำงที่ใช้ย่ืนขอใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) 
1. เอกสำรนำยจ้ำง 
    - บุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 
    - นิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจ     
ลงนามของบริษัท  
2. กรณีมอบอ ำนำจ 
   - เอกสารนายจ้าง ตามข้อ 1 
   - หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
   - เอกสารผู้รับมอบ ส าเนาบัตรประชาชน 

 เอกสำรแรงงำนต่ำงด้ำวที่ใช้ยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) 
1. กลุม่มติ 20 ส.ค. 62 (ตท.2) 
   - ใบรับค าขอ ตท.2 
   - ส าเนาพาสปอร์ต / วีซ่า 
   - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) 2 ใบ เท่านั้น 
   - หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
2. กลุม่มติ 4 ส.ค. 63 (บต.23) 
   - ใบรับค าขอ บต.23 
   - ส าเนาพาสปอร์ต / วีซ่า 
   - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) 2 ใบ เท่านั้น 
   - ใบรับรองแพทย์ 
   - ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม/ประกันโควิด-19 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
   - หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
3. กลุม่มติ 29 ธ.ค. 63 (บต.48) 
   - ใบรับค าขอ บต.48 
   - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) 2 ใบ เท่านั้น 
   - หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 
 

 


