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คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM 

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)  family name         first name 

ชื่อรอง        .สัญชาติ        อายุ       ป เกิดวันที่        . 
middle name    nationality                                     age            years  date of birth 
เดือน         พ.ศ.               จังหวัด        ประเทศ        . 
month              year        changwat                       country 
อาชีพ        ปจจุบันอยูบานเลขที่        ถนน         
occupation                                present address                            road  
ตําบล/แขวง        อําเภอ        จังหวัด        ’ 
Tambon / Khwaeng              Amphoe / Khet            Changwat 
ขอยื่นคําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
hereby apply for re-entry permit into the kingdom 

 หนึ่งคร้ัง     มากกวาหนึ่งคร้ัง  
          Single             multiple 

 มีความประสงคจะเดินทางในประเทศ         
I intend to go to 

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

ขาพเจาถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของ 
I hold the passport or traveling document of 

ประเทศ        ออกใหที่        เลขที่        ลงวันที่       
(country)          issued at         no.                         dated 
เดือน                    พ.ศ.           อายุใชไดถึงวันที่              เดือน                        พ.ศ.                 
month   year               valid until date               month                             year 
คร้ังสุดทายขาพเจาไดรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท 
My previous visa for Thailand is of the category of 

  คนอยูชั่วคราว    ทองเที่ยว    คนเดินทางผาน 
          non immigrant visa            tourist visa            transit visa 

  อื่นๆ 
          Others 

ออกใหที่         วันที่           เดือน                     พ.ศ.             
Issued at                date           month                year 
ขาพเจาเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ วันที่                     เดือน                     พ.ศ.                    
I arrived in Thailand on      date       month             year 
และไดรับอนุญาตใหอยูถึง    วันที่                  เดือน                              พ.ศ.                     
and have been permitted to stay up to : date / month / year  

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

ขอแสดงความนับถอื 
Yours sincerely. 

ลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวา.........................................................................................................ผูขอ 
Signature or right thumb print                       Applicant 
คําเตือน ๑. ผูขอจะตองยื่นคาํรองขออนุญาตดวยตนเอง 
NOTICE APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON 

๒. คาธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต ๑,๐๐๐ บาท สําหรับ 
หนึ่งคร้ัง และ ๓,๘๐๐ บาท สําหรับเกินกวาหนึ่งคร้ัง 
APPICATION FEE FOR IS 1,000 BAHT PER SINGLE 
AND 3,800 BAHT PER MULTIPLE 

๓. ไดรับการอนญุาตหรือไมก็ตาม จะไมคืนเงินคาธรรมเนยีมให 
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 

 
 

รูปถาย 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 

photograph 
4 x 6cm. 



Easily travel outside Thailand without losing your 
stay extension, tourist visa or non-immigrant visa. 
Ask our experts to do all the paperwork for you 
and submit them to the government authorities.

Fast processing times
We work hard at getting your re-entry permit 
done  and approved on time. Send the 
required documents, we take care all the rest.

Flexible solutions
With our customisable services, we are able 
to help you find tailored a legal solution built 
around your specific objectives and needs.

Transparent pricing
Get a clear picture of your costs before you 
start with our upfront and affordable pricing. 
There are no hidden fees waiting for you.

About us

By offering a full range of business, accounting, 
legal and immigration services in a single place, 

we are able to seamlessly guide you through 
the strict government requirements from start 
to finish, help you avoid common pitfalls and 

find a flexible solution that works best for you.

www.themispartner.com

THAILAND VISA SERVICE

CONTACT US

Email:
support@themispartner.com

Line ID:
@themispartner

Get all the legal help you 
need for your re-entry permit 
in Thailand.


