
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

1. จดหมายแสดงความประสงค์ในการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตท างาน และคนต่างด้าวต้องเป็น
ผู้ลงนามขอจดหมายเอง (จดหมาย เรียน ผู้อ านวยการส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขต
พื้นท่ี/หรือผู้อ านวยการจัดหางานจังหวัด) 

2. ถ่ายส าเนาใบอนุญาตท างานทุกเลขใบอนุญาต และทุกหน้าท่ีมีข้อความ พร้อมเซ็นรับรองส าเนา) 

3. ถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าท่ีต่ออายุล่าสุด (VISA) พร้อมเซ็นรับรองส าเนา 

4. หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีคนต่างด้าวไม่ได้มารับหนังสือรับรองฯ ด้วยตัวเอง) 

5. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ านาจ (แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) 

 

REQUIRED DOCUMENTS TO REQUEST AN OFFICIAL LETTER  
CERTIFYING OF THE GRANTED WORK PERMITS 

 
1. A letter from the foreigner to request an official letter certifying the granted 

Work Permits (addressing to the Director of a Bangkok Employment Office or the 
Director of a Provincial Employment Office) 

2. A certified copy of each page containing updated information of all the granted 
Work Permits 

3. A certified copy of the passport (biodata page and page with the latest Thai visa) 
4. A Power Attorney (in case the foreigner is unable  to pick up the official letter 

certifying of the granted Work Permits in person) 
5. The original ID card of the authorized person  
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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.


	Text121: 
	Text122: 
	Month: 
	B: 
	E: 

	Mr: 
	/Mrs: 
	/Miss: 


	Text123: 
	PositionOf: 
	AtTheOfficeOf: 
	Text124: 
	LocatedOn: 
	Soi/Lane: 
	Rd: 
	Sub-District: 
	District: 
	Text125: 
	Text126: 


