ตม.๗
TM.7

คําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่ วคราวต่ อไป
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
ที่ทาํ การตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Office
วันที่
Date
เรี ยน
TO

.

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

.

ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
Commissioner – General, Royal Thai Police
ชื่อตัว
first name

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ชื่ อสกุล
I,
(Mr. Mrs. Miss)
family name
อายุ
age

ชื่อรอง
middle name

ปี
เกิดวันที่
years date of birth

สถานที่เกิด
Place of birth

เดือน
month

.
พ.ศ.
year

.

สัญชาติ
nationality

.

ถือหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง เลขที่
holding passport or traveling document
no

ลงวันที่
dated

.

เดือน
Month

พ.ศ.
year

ออกให้ที่
issued at

มีอายุใช้ได้ถึงวันที่
valid until

.

เดือน
Month

พ.ศ.
year

ประเภทของวีซ่า
kind of visa

.

ได้โดยสารโดยพาหนะ
Arrived by (mode of transportation)
เข้ามาทางด่าน
Port of arrival

จาก
from
วันที่
date

บัตรขาเข้า/ขาออก
ตม.๖ ลําดับที่
arrival/departure card
TM.6 no.
ข้าพเจ้าขอยืน่ คําขออนุญาตเพื่ออยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไปอีก มีกาํ หนด
I wish to apply for an extension of temporary stay in the Kingdom for another period of
ที่เหตุผลขออยูต่ ่อ
Reason (s) for extension

.
เดือน
month

พ.ศ.
year

.

.
วัน
days.
.
.

.
.
ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
Yours sincerely,
ลายมือชื่อหรื อลายนิ้ วหัวแม่มือขวา
Signature or right thumb print

ผูข้ อ
Applicant

สถานที่พกั ในประเทศไทย
Address in Thailand

.

คําขออนุญาตฉบับนี้ ข้าพเจ้า
This application is written by
อยูบ่ า้ นเลขที่
address no.

เป็ นผูเ้ ขียน

ถนน
road

ตําบล/แขวง
Tambon/Khwaeng

อําเภอ
Amphoe/Khet

รู ปถ่าย
ขนาด ๔ x ๖ ซม.
photograph
๔ x ๖ cm.

จังหวัด
Changwat

ลงชื่อ
Signature

.

ผูเ้ ขียน
Write

คําเตือน
NOTICE

.

๑. ผูข้ อจะต้องยืน่ คําขออนุญาตด้วยตนเอง
APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON.
๒. ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ คําขออนุญาต ๑๙๐๐ บาท
APPICATION FEE IS 1900 BAHT.
๓. จะได้รับการอนุญาตหรื อไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนี ยมจะไม่คืนให้
WHETHER PERMISION IS GRANTED OR NOT,
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.

Consent to Disclosure of Information

เขียนที่ ตม.จว.นครศรีธรรมราช
Place of Writing NST Immigration

วันที่ ............. เดือน......................พ.ศ..................
Date

Month

Year

เรียน ผบก.ตม.6
To Commander of Immigration Division 6

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ .................................................................................อายุ...........ปี
I (Mr./Mrs./Miss/other)

Age

Year

สัญชาติ.........................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง..........................................ที่อยูใ่ นประเทศไทย
Address in Thailand

ได้ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความจริงดังต่อไปนี ้ เพื่เป็ นข้อมูลให้กบั เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนําไปประกอบการพิจารณาการขอ
อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราว ซึ่งในการให้ขอ้ มูลในครัง้ นีห้ ากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบในภายหลังและ
พบว่าข้อมูลดังกล่าวนีไ้ ม่เป็ นความจริง สามารถนําบันทึกยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลนีใ้ ช้เป็ นพยานหลักฐานดําเนินคดีในทางอาญาและ
สามารถเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรของข้าพเจ้าได้
Hereby authorize the immigration Division 6 to disclose following criminal record information to be used for the
purpose of an approval of extension of temporary stay in the Kingdom. If any of contents, however, be found
untruthful, the immigration Division 6 shall have a full right to legally proceed against me in court and my
permission of staying in the Kingdom be revoked.

1. ท่านอยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีทางอาญาหรือแพ่ง ทัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศหรือไม่
Are you currently having any criminal or civil cases pending in the Thai Court or the Court
of Jurisdiction outside Thailand?

ไม่อยูร่ ะหว่างถูกดําเนินคดี No
อยูร่ ะหว่างถูกดําเนินคดี จํานวน ............คดี รายละเอียดในคดี..........................................................
Yes
Number of cases please clarify
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ท่า นเคยได้ร ับ โทษจํา คุก โดยคํา พิ พ ากษาของศาลไทยหรื อ คํา สั่ง ที่ ช อบด้ว ยกฎหมายหรื อ คํา พิ พ ากษาของศาล
ต่างประเทศหรือไม่ (เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ได้รบั การยกเว้น
ในกฎกระทรวง)
Have you been imprisoned by the judgment of the Thai Court or by a lawful injunction; or by the
judgement of the Court of Jurisdiction outside Thailand, except when the penalty is for petty offense or
negligence or is provided for as an exception in Thai Ministerial Regulations?

ไม่เคยรับโทษ
No
เคยรับโทษ Yes จํานวน ............คดี รายละเอียดในคดี..........................................................
Number of cases please clarify
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทัง้ หมดนีเ้ ป็ นความจริงทุกประการ
I confirm that all information above are truthful

(ลงชื่อ)

Signature

SAMPLE OF 4 PHOTOS SHOWING YOUR STUDY

Name:
Nationality:

Passport ID:

Study Program:

School:

Below are the photos showing my study at Walailak University:

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

