
 
ค ำขอหลักฐำนกำรแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรเพื่อกลับเข้ำมำอีก 
APPLICATION FOR ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT 

 
                                                                                                               เขียนที่……………………………………… 
                                                                                                               Written at 
 

                                                                             วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ........... 
                 Date           Month                          Year 
 

เรียน   พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
To      Immigration Officer 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อสกุล................................ชือ่ตัว......................................... 
I,         (Mr., Mrs., Miss.)    Family name              First name 

ชื่อรอง......................................................ชื่ออ่ืน (ถ้ามี) ............................................... .....อายุ.....................ปี 
Middle name                              Other name (if any)                             Age          Years 
สัญชาติ......................................อาชีพ.................................สถานที่เกิด.......................................................... 
Nationality                       Occupation                Place of birth  
ที่อยู่ในประเทศไทย บ้านเลขที่...................ถนน...............................ต าบล/แขวง.................................. .......... 
Address in Thailand No.                  Road                      Tambol/Khwaeng (Subdistrict) 
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................เข้ามาในประเทศไทย วันที่........ ............ 
Amphoe/Khet (District)          Changwat (Province)           entered Thailand on: Date 
เดือน................................พ.ศ. ..............ถือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวเลขท่ี............................................. 
Month                      Year           holding certificate of alien registration No. 
ลงวันที่...............เดือน....................................พ.ศ. .................ออกให้ที่..........................................................  
Date of issue  Month                        Year              Issued at 
จังหวัด...............................................ต่ออายุถึงวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ................ 
Changwat (Province)                Valid until Date       Month                           Year 
ถือใบส าคัญถ่ินที่อยู่ (ตม. .......)   เลขที่.............................ลงวันที่................เดือน......................................... 
holding  certificate of residence (TM. ………) No.    Date of issue   Month 
พ.ศ. .............. ออกให้ที่....................................................จังหวัด........... ......................................................... 
Year            Issued at                                     Changwat (Province)                
หนังสือเดินทางเลขท่ี.....................................ลงวันที่.............เดือน.................. ...................พ.ศ. .................... 
Passport No.                                    Date           Month                         Year 
ก าหนดออกจากประเทศไทยโดยพาหนะ...........................................................................วนัที่.... ................... 
due  to depart from Thailand By (type of transportation)                          Date 
เดือน.............................................พ.ศ. ........... ไปยัง......................................................................................  
Month                               Year          To 
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ข้าพเจ้า ขอยื่นค าขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และขอรับรองว่า
ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ  ข้าพเจ้าได้ส่งรูปถ่ายของข้าพเจ้า         
ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 2 รูป มาด้วยแล้ว 

I hereby apply for an endorsement of re-entry permit and hereby certify that the 
above statement is true and correct. I herewith submit two 4 x 6 cm. photographs of myself. 
                                                       

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                                                              Yours sincerely, 
 

                                  ลายมือชื่อหรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา............................................................ผู้ขอ 
                                  Signature or right thumb print                                     Applicant 

 
 

ค าขอฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................เปน็ผู้เขียน   อยู่บ้านเลขท่ี................... .................. 
This application is written by                                            Address No. 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด................... .................... 
Tambol/Khwaeng (Subdistrict)          Amphoe/Khet (District)      Changwat (Province) 
 
 

                                                   ลายมือชื่อ......................................................ผูเ้ขียน 
                                                   Signature                                        Writer 
ค าเตือน 
NOTICE 
 1.  ผู้ขอจะต้องยื่นค าขอด้วยตนเอง 
 APPLICANT MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON. 
 2.  จะได้รับการอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณี 
 WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT, 
 APPLICATION FEE IS NON REFUNDABLE UNDER ALL CIRCUMSTANCES 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
FOR OFFICIAL USE 

  ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ผู้ขอเป็นผู้อยู่ในท้องที่อ าเภอ................................................... 
จังหวัด........................................จริง  และสมควรจะ.............................................................. ........................ 
                                                            ลายมือชื่อ.......................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                        ............./........../............ 

ค าสั่ง 
........................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

ลายมือชื่อ........................................ 
ต าแหน่ง.......................................... 
           ............/.........../............... 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 4 x 6 ซม. 
Photograph 
4 x 6 cm. 

  


