
เอกสารแนบยกเลิกใบอนญุาตท างาน   

1. แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน  แบบ บต.53   จ านวน  2  ฉบบั 

2. แบบใบรับการแจ้ง  แบบ บต  56  จ านวน   1 ฉบบั 

3. ใบอนญุาตท างานฉบบัจริง  หรือส าเนา 

4.  ส าเนาหนงัสือเดินทาง                            
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1.หนงัสือรับรองบริษัท  
(หนงัสือรับรองนิตบิคุคล ไมเ่กิน 6 เดือน) 
2.ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาใบอนญุาตท างานและ
ส าเนาหนงัสือเดนิทางผู้ มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองบริษัท. 
3 .มอบอ านาจจากบริษัท  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท   
ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 

1.ใบอนญุาตให้จดัตัง้โรงเรียน และส าเนาบตัรประชาชน 

ผู้ ถือใบอนญุาตให้จดัตัง้โรงเรียน 

2.ใบอนญุาตให้เป็นผู้จดัการ 

3.มอบอ านาจจากโรงเรียน  ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท   

ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 

 

1.ส าเนาบตัรข้าราชการผู้อ านายการโรงเรียน 

2.มอบอ านาจจากโรงเรียน  ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท   

ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 
 

โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนนอกระบบ  โรงเรียนนานาชาติ 

 

 

บริษัท    
 

โรงเรียนรัฐบาล    
 

มลูนิธิ / สมาคม 
 

1.ใบอนญุาตให้จดัตัง้มลูนิธิ  หรือสมาคม และส าเนาบตัร

ประชาชนประธานมลูนิธิ  /  สมาคม 

2.มอบอ านาจจากมลูนิธิ  หรือสมาคม ติดอากรแสตมป์ 

10 บาท   ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 
 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรปราการ 
โทร  02-395-5993     https://www.doe.go.th/samutprakarn 

........................................................................................................... 
****  แจ้งออกจากงานไมเ่กิน  15  วนั นบัจากที่ออกจากงานนะจ๊ะ**** 













Power of Attorney
jyAO

?tuff,oilaua1u'lq a'ln?uuRnrurJ
oo UlYl

Writien at
O .ri

yl'lyl

Date
q/d

?uvl
Mr./Mrs./Miss.

hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss. at present working
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Province to be lawful and legal attorney for the purpose concerning with work permit,
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sign any documents on behalf of myself including changing words on the related documents.
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and effect as it has been done by myself.
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Witness
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Signed
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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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