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ค ำขออนุญำตเพ่ือกลบัเข้ำมำในรำชอำณำจักรอกี 
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM 

เขียนท่ี       . 
Written at 

    วนัท่ี    เดือน            พ.ศ.               
      Date           Month               Year 

เรียน พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง  
TO Immigration Officer  

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

ช่ือรอง        .สญัชาติ        อาย ุ      ปี เกิดวนัท่ี        . 
middle name    nationality                                     age            years  date of birth 
เดือน         พ.ศ.               จงัหวดั        ประเทศ        . 
month              year        changwat                       country 
อาชีพ        ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี        ถนน         
occupation                                present address                            road  
ต าบล/แขวง        อ าเภอ        จงัหวดั        ’ 
Tambon / Khwaeng              Amphoe / Khet            Changwat 
ขอยืน่ค  าขออนุญาตเพื่อกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอีก 
hereby apply for re-entry permit into the kingdom 

 หน่ึงคร้ัง     มากกวา่หน่ึงคร้ัง  
          Single             multiple 

 มีความประสงคจ์ะเดินทางในประเทศ         
I intend to go to 

ก าหนดออกจากประเทศไทยวนัท่ี                         เดือน       พ.ศ.       
leaving Thailand on :            date                 month             year 
โดยทาง        เพื่อไป         และจะกลบั 
by (mode of transportation)                      for (purpose of visa)            and shall return 
ประเทศไทยประมาณ    วนัท่ี                     เดือน                                     พ.ศ.                        
to Thailand about     date            month             year 

ขา้พเจา้ถือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของ 
I hold the passport or traveling document of 

ประเทศ        ออกใหท่ี้        เลขท่ี        ลงวนัท่ี       
(country)          issued at         no.                         dated 
เดือน                    พ.ศ.           อายใุชไ้ดถึ้งวนัท่ี              เดือน                        พ.ศ.                 
month   year               valid until date               month                             year 
คร้ังสุดทา้ยขา้พเจา้ไดรั้บการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางประเภท 
My previous visa for Thailand is of the category of 

  คนอยูช่ัว่คราว    ท่องเท่ียว    คนเดินทางผา่น 
          non immigrant visa            tourist visa            transit visa 

  อ่ืนๆ 
          Others 

ออกใหท่ี้         วนัท่ี           เดือน                     พ.ศ.             
Issued at                date           month                year 
ขา้พเจา้เดินทางมาถึงประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี                     เดือน                     พ.ศ.                    
I arrived in Thailand on      date       month             year 
และไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูถึ่ง    วนัท่ี                  เดือน                              พ.ศ.                     
and have been permitted to stay up to : date / month / year  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งบนน้ีเป็นจริงทุกประการ 
I hereby certify that the above statement is true and correct. 

ขอแสดงความนบัถือ 
Yours sincerely. 

ลงช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือขวา.........................................................................................................ผูข้อ 
Signature or right thumb print                       Applicant 
ค ำเตือน ๑. ผูข้อจะตอ้งยืน่ค  าร้องขออนุญาตดว้ยตนเอง 
NOTICE APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON 

๒. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขออนุญาต ๑,๐๐๐ บาท ส าหรับ 
หน่ึงคร้ัง และ ๓,๘๐๐ บาท ส าหรับเกินกวา่หน่ึงคร้ัง 
APPICATION FEE FOR IS 1,000 BAHT PER SINGLE 
AND 3,800 BAHT PER MULTIPLE 

๓. ไดรั้บการอนุญาตหรือไม่กต็าม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให ้
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 

photograph 
4 x 6cm. 


