
เอกสารการยื่นขอรับเล่มบต.39ของกลุ่มที่อนุมัติ บต.48 
1.แบบฟอร์มค ำร้องขอรับใบอนุญำตท ำงำน(บต.39) 
2.แบบฟอร์มบัญชีรำยชื่อแรงงำนต่ำงด้ำวที่ขอรับใบอนุญำตท ำงำน
(บต.39) 
3.รูปถ่ำย 1.5 นิ้ว 2 รูป 
4.ส ำเนำบต.48 
5.หลักฐำนประจ ำตัวต่ำงด้ำว(ถ้ำมี) 
- กรณีมอบอ ำนำจจำกนำยจ้ำง 
 1.ส ำเนำบัตรประชำชนนำยจ้ำง 

 2.ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทอำยุไม่เกิน 6 เดือน(กรณีนำยจ้ำงนิติบุคคล) 

 3.หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรณ์แสตมป์ 10 บำท 

หมายเหต ุ

*ผู้ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตท างาน(บต.39)ในแบบฟอร์ม ให้นายจ้างลง

นามเท่านั้น 

**เมื่อวันที่นัดมารับเล่ม แรงงานต่างด้าวมารับด้วยตนเองเท่านั้น** 
 



 
 
ช่ือนายจ้าง/บริษัท............................................................................................................................. ................... 

ท่ีอยู่...................................................................................................................... ................................................ 

ประเภทกิจการ......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

 
มีแรงงานตา่งดา้วท่ีด าเนินการขอรับใบอนุญาตท างาน (บต.48) มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 

จ ำนวนคนต่ำงด้ำว ท้ังหมด....................คน 

แยกเป็น สัญชาติ   เมียนมา................คน  ลาว................คน  กัมพูชา................คน  

    ชาย.................คน      ชาย................คน        ชาย................คน 

    หญิง................คน      หญิง...............คน        หญิง...............คน 

 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร 

1 รูปถ่ายคนต่างด้าวหน้าตรงไม่สวมหมวก เห็นหน้าชัดเจน  1.5 นิ้ว 2 รูป 

2 ส าเนา (บต.48) 

3 หลักฐานประจ าตัวคนตา่งดา้ว 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำร้องขอรับใบอนุญำตท ำงำน (บต.39) 
(กรณีได้รับ บต.48) 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 

เลขรับที่.................................................. 
วันที่........................................................ 

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

ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง  
      (..............................................) 
ต าแหน่ง.......................................... 
 

ลงช่ือ................................................ 
            (..............................................) 
      โทรศัพท์......................................... 
ผู้ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตท างาน (บต.39) 

(นำยจ้ำง) 
 ลงช่ือ...............................................ผู้ผลิตเล่ม 

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

      (..............................................) 
               นำยทะเบียน 

ก ำหนดรับเล่ม (บต.39) วันท่ี ............................................................... 



กัมพูชา ลาว เมียนมา

                                                                                     รวม

แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้าวท่ีขอรับใบอนุญาตท างาน (บต.39)

ช่ือนายจ้าง/บริษัท................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์...........................................

ล าดับ ช่ือแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเลขประจ าตัวคนต่างด้าว

(บต.48)
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Remark In case grantor perfer to limit the authorization giving to the grantee it could be done by using the other

forms of power of attorney.
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