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DOCUMENTS REQUIRED FOR Work Permit (New and re-new) 

1. แบบค ำขอ ตท.1 พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 3x4 ซม (ไม่เกิน 6 เดือน) 

Application Form (TT.1) with Photograph 3x4 cm.   

http://www.mol.go.th/sites/default/files/Form_tt1.pdf  

2. หนงัสือรับรองกำรจำ้ง (ตำมแบบท่ีก ำหนด) 

Form of employment certificate. 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/form_employ.pdf 

3. บญัชีรำยช่ือคนต่ำงดำ้วท่ีไดรั้บใบอนุญำตท ำงำนแลว้ 

List of all foreigners in the company. 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/list_foreign.pdf  

4. แผนภูมิกำรท ำงำนของบริษทั โดยแสดงช่ือและต ำแหน่งของคนต่ำงดำ้ว 

Organization chart showing the position all of aliens in the company. 

5. หนงัสือเดินทำง หรือ ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว และใบถ่ินท่ีอยู ่(พร้อมส ำเนำ  1 ชุด) 

Passport or Alien identification or certificate of permanent resident with a copy.   

6. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) 

Copy of Company’s registration certified, issued no older than 6 months. 

7. ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

Copy of Shareholder list. issued no older than 6 months. 

8. ส ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภพ 01) และ ภพ 09 (กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจ) 

Copy of VAT registration (Por Por 01) or Por Por 09 

9. ส ำเนำใบทะเบียนธุรกิจ หรือ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว / ใบอนุญำตต่ำงๆ 

Copy of Business Registration Certificate or any. 

10. ส ำเนำงบกำรเงิน (กรณีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ ต ่ำกวำ่ 30 ลำ้น) 
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Copy of Latest financial statements. 

11. ส ำเนำวฒิุกำรศึกษำ และ/หรือ หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้งเดิม 

Copy of certificate of education, or Recommendation of a previous employer 

describing nature of work and working period of an applicant who was employed, or 

Recommendation of a prospective employer describing that an applicant has proper 

knowledge and experience for engaging the work.  

12. ส ำเนำ ภงด 50 หรือหลกัฐำนกำรจ่ำยเงินประกนัสงัคม หรือ หนงัสือรับรองจำก ATTA (กรณีคนต่ำงดำ้วเกินทุน หรือ 

มำกกวำ่ 10 คนข้ึนไป) 

Copy of Latest balance sheet and income statement, together with corporate income 

tax return (Por.Ngor.Dor.50) or Details of employer and employee contributions (SSO 

1-10) or certificate from ATTA. 

13. ใบรับรองแพทย ์ตำมก ำหนดในกระทรวง (ไม่เกิน 6 เดือน) 

Medical certificate issued no older than 6 months. 

14. หนงัสือมอบอ ำนำจจำกนำยจำ้ง พร้อมส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำใบอนุญำตท ำงำนของนำยจำ้ง และส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

Power of Attorney by employer with a copy of Passport of e employer.  

15. หนงัสือมอบอ ำนำจจำกคนต่ำงดำ้ว พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนรผูรั้บมอบ 

Power of Attorney by applicant. 

16. แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ (ภงด 91) ปีล่ำสุด 

Copy of Latest personal income tax return of the applicant (Por.Pro.91) 
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