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คําขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก 
APPLICATION  FOR  ENDORSEMENT  OF RE-ENTRY  PERMIT 

 
 

เขียนที ่           . 
Written at 

    วันที่                  เดือน                                         พ.ศ.         
       Date Month Year 

 
เรียน พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืง  
TO Immigration Officer  

    
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อสกุล         ชื่อตัว       . 
I,     (Mr., Mrs. , Miss)       first name 

ชื่อรอง        .  ชื่ออื่น (ถามี)             อาย ุ                      ป 
middle name    other name (if any)     age  years     

สัญชาติ             อาชีพ             เกิดที่ตําบล/แขวง                               
nationality   occupation    place  of  birth : Tambon/Khwaeng 

อําเภอ/เขต                                                                       จังหวัด               ประเทศ                                 
Amphoe / Khet Changwat country 

ที่อยูในประเทศไทย  บานเลขที่           ถนน               ตําบล/แขวง                             
address  in  Thailand  no.  road Tambon / Khwaeng 

อําเภอ/เขต             จังหวัด              เขามาในประเทศไทย   วันที่         
Amphoe / Khet    Changwat entered  Thailand  on :  date   

เดือน               พ.ศ.             ถือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่             
month                                                           year holding  certificate  of  alien  registration no. 

ลงวันที่            เดือน          พ.ศ.            ออกใหที่          
dated month year place  of  issue 

จังหวัด            ตออายุถึงวันที ่               เดือน                พ.ศ.           
Changwat renewed until month year 

ถือใบสําคัญถิ่นที่อยู  (ตม.            )   เลขที่            ลงวันที่        เดือน         
holding  certificate  of  residence  ( TM                                ) no. dated month 

พ.ศ.         ออกใหที่            จังหวัด                  
year place  of  issue Changwat 

หนังสือเดินทางเลขที่           ลงวันที่         เดือน          พ.ศ.         
passport  no. dated month year 

กําหนดออกจากตางประเทศไทยโดยพาหนะ                 วันที่           
due  to  depart  from  Thailand  by  (mode  of  transportation) date 

เดือน          พ.ศ.          ไปยัง           
month year to 

 
 

 
อากรแสตมป 
Duty Stamp 



 

ขอยื่นคําขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก      และขอรับรองวาขอความที่กลาวขางบนนี้ถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ   
ขาพเจาไดสงรูปถายของขาพเจา   ขนาด   ๔ x ๖  เซนติเมตร     ๒ รูป      มาดวยแลว 
hereby  apply  for  an  endorsement  of  re-entry  permit  and herby  certify  that  the  above  statement  is  true  and  correct.   
I  herewith  submit  two  4 x 6  cm.  photographs  of  myself. 

 
ขอแสดงความนับถอือยางสูง 

Yours  sincerely, 
 

 
              ลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวา    .................................................................................................    ผูขออุทธรณ 

                                                                     Signature or right thumb print                                                                                                          Applicant 

 
คําขอฉบับนี้  ขาพเจา            เปนผูเขียน  อยูบานเลขที่           
This  application  is  written  by  Address  no. 

ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต            จังหวัด          
Tambon / Khwaeng Amphoe / Khet                  Changwat                                                                           
 

                                                                                                      ลายมือชื่อ ………………………………………………   ผูเขียน 
                                                                                                      Signature                                                                            Writer 

         คําเตือน 
           NOTICE 

๑.  ผูขอจะตองยื่นคาํขอดวยตนเอง 
APPLICATION  MUST  BE  MADE  IN  PERSON. 

๒. คาธรรมเนียมการยื่นคําขอ  ๑,๙๐๐  บาท  
APPICATION  FEE  IS  1,900  BAHT.  

๓. จะไดรับอนุญาตหรือไมก็ตาม คาธรรมเนียมจะไมคืนให 
WHERTHER  PERMISSION  IS  GRANTED  OR  NOT , APPLICATION 
FEE  IS  NOT  REFUNDABLE. 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
FOR  OFFICIAL  USE 

ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา  ผูขอเปนผูอยูในทองที่อําเภอ      
จังหวัด       จริง   และสมควรจะ     
 
                                                                                                                             ลายมือชื่อ                                                                                        ผูตรวจสอบ 
                                                                                                                                                                           /                 /                  

คําสั่ง 
     
     
     
 
                                                                       ลายมือชื่อ                                                                                             
                                                                              ตําแหนง       
         /   /  

 
รูปถาย 

ขนาด ๔ x ๖ ซม. 
photograph 
4 x 6 cm. 


