
Reason (s) for extension 

ตม.๗ 

TM.7 

คําขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป 

APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM 

 

ท่ีทาํการตรวจคนเขา้เมือง        . 
Immigration Office  

    วนัท่ี         เดือน            พ.ศ.       . 
     Date Month Year 

เรียน ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 
TO Commissioner – General, Royal Thai Police 

 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว) ช่ือสกุล        ช่ือตวั      . 
I, (Mr. Mrs. Miss) family name first name 

ช่ือรอง       อาย ุ     ปี เกิดวนัท่ี     เดือน          พ.ศ.      . 
middle name age years date of birth month year 

สถานท่ีเกิด         สญัชาติ       . 
Place of birth nationality  

ถือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง เลขท่ี         ลงวนัท่ี    . 
holding passport or traveling document  no dated 

เดือน       พ.ศ.        ออกให้ท่ี         มีอายใุชไ้ดถึ้งวนัท่ี    . 
Month year issued at  valid until 

เดือน       พ.ศ.        ประเภทของวีซ่า       . 
Month year kind of visa 

ไดโ้ดยสารโดยพาหนะ         จาก        . 
Arrived by (mode of transportation) from 

เขา้มาทางด่าน          วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.         . 
Port of arrival date month year 

บตัรขาเขา้/ขาออก ตม.๖ ลาํดบัท่ี          . 
arrival/departure card TM.6 no. 

ขา้พเจา้ขอยืน่คาํขออนุญาตเพ่ืออยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไปอีก มีกาํหนด       วนั 
I wish to apply for an extension of temporary stay in the Kingdom for another period of  days. 

ท่ีเหตุผลขออยูต่่อ                   . 

                                              . 

                                               
                                               
                                               
                                              .

 . 
 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
Yours sincerely, 

 

ลายมือช่ือหรือลายน้ิวหวัแม่มือขวา ผูข้อ 
Signature or right thumb print Applicant 



สถานท่ีพกัในประเทศไทย         . 
Address in Thailand 

คาํขออนุญาตฉบบัน้ี ขา้พเจา้         เป็นผูเ้ขียน 
This application is written by   

อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน        ตาํบล/แขวง         . 
address no. road Tambon/Khwaeng  

อาํเภอ        จงัหวดั         . 
Amphoe/Khet  Changwat 

 

 

ลงช่ือ  ผูเ้ขียน  
Signature        Write 

 

คาํเตือน 

NOTICE 

๑. ผูข้อจะตอ้งยืน่คาํขออนุญาตดว้ยตนเอง 

 APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON. 

๒. ค่าธรรมเนียมการยืน่คาํขออนุญาต ๑๙๐๐ บาท  

 APPICATION FEE IS 1900 BAHT. 

๓. จะไดรั้บการอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ 

 WHETHER PERMISION IS GRANTED OR NOT, 

 APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 

 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๔ x ๖ ซม. 

photograph 

๔ x ๖ cm. 



Consent to Disclosure of Information 

       เขียนท่ี ตม.จว.นครศรธีรรมราช  

       Place of Writing NST Immigration 
       วนัท่ี ............. เดือน......................พ.ศ.................. 

       Date              Month                   Year 
 
เรยีน ผบก.ตม.6 

To Commander of Immigration Division 6 
 
  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .................................................................................อาย.ุ..........ปี 

  I (Mr./Mrs./Miss/other)                     Age      Year 
สญัชาติ.........................................................หมายเลขหนงัสอืเดินทาง..........................................ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

          Address in Thailand 
ไดยิ้นยอมเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความจรงิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ืเป็นขอ้มลูใหก้บัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองนาํไปประกอบการพิจารณาการขอ

อนญุาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งในการใหข้อ้มลูในครัง้นีห้ากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองตรวจพบในภายหลังและ

พบว่าขอ้มลูดงักล่าวนีไ้ม่เป็นความจรงิ สามารถนาํบนัทกึยินยอมเปิดเผยขอ้มลูนีใ้ชเ้ป็นพยานหลกัฐานดาํเนินคดีในทางอาญาและ

สามารถเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัรของขา้พเจา้ได ้
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. ทา่นอยู่ระหวา่งถกูดาํเนินคดีทางอาญาหรือแพ่ง ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศหรือไม ่
    Are you currently having any criminal or civil cases pending in the Thai Court or the Court 

of Jurisdiction outside Thailand?  
   
  ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูดาํเนินคดี  No 

  อยูร่ะหวา่งถกูดาํเนินคดี จาํนวน ............คดี รายละเอียดในคดี..........................................................

  Yes           Number of cases     please clarify 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ท่านเคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาของศาลไทยหรือคาํสั่ งท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือคาํพิพากษาของศาล

ต่างประเทศหรือไม่ (เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผิดลหโุทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดท่ีไดร้บัการยกเวน้

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?     

ไมเ่คยรบัโทษ  No 

  เคยรบัโทษ  Yes     จาํนวน ............คดี รายละเอียดในคดี..........................................................

      Number of cases     please clarify 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทัง้หมดนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 

      I confirm that all information above are truthful 

 (ลงช่ือ) 
 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 
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