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ค ำขอรับกำรตรวจลงตรำ 
APPLICATION FOR SMART VISA 

ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมือง  
Immigration Office 

วันท่ี      เดือน   พ.ศ. 
Date    Month    Year 

เรียน   พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง 
To   :   Immigration Officer 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)  ช่ือสกุล ช่ือตัว 
I      (Mr.,Mrs.,Miss.)     Family name First name 

ช่ือรอง    อำย ุ  ปี   เกิดวันที่        เดือน พ.ศ. 
Middle name   Age      Years  Date of  birth  Month  Year 

สถำนท่ีเกิด สัญชำติ   
Place of birth Nationality 

ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง เลขท่ี    ลงวันท่ี   
Passport or  travel  document                      No.   Date of issue 

เดือน พ.ศ.  ออกให้ที่   มีอำยุใช้ได้ถึงวันท่ี 
Month Year     Issued at Valid until date 

เดือน พ.ศ.   ประเภทของกำรตรวจลงตรำ 
Month   Year     Type of visa 

ได้โดยสำรพำหนะ       จำก 
Arrived by (type of transportation) From 

เข้ำมำทำงด่ำน วันท่ี      เดือน พ.ศ. 
Port of arrival  Date   Month  Year 

บัตรขำเข้ำ / บัตรขำออก ตม.6 ล ำดับที่   
Arrival /Departure Card TM.6 No. 

 ข้ำพเจ้ำขอยื่นค ำขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ 
 I Wish to apply for SMART VISA 

เหตุผลที่ขอรับกำรตรวจลงตรำ 
Reason (s) for application 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
   Yours sincerely, 

ลำยมือช่ือ  หรือลำยนิ้วหัวแม่มือขวำ      ผู้ขอ 
Signature or right thump print    Applicant 



- 2 - 

สถำนท่ีพักในประเทศไทย 
Address in Thailand 

ค ำขออนุญำตฉบับน้ี  ข้ำพเจ้ำ      เป็นผู้เขียน 
 This application is written by 

อยู่บ้ำนเลขที่  ถนน  ต ำบล / แขวง      
Address No. Road  Tambol/Khwaeng (Subdistrict) 

อ ำเภอ / เขต      จังหวัด      
Amphoe/Khet (District) Changwat  (Province) 

  ลำยมือช่ือ     ผู้เขียน 
  Signature  Writer 

รูปถ่าย 
ขนาด  4  x 6  ซม. 

Photograph 
4 x 6 cm. 

ค ำเตือน 
NOTICE 

1. ผู้ขอจะต้องยื่นค าขออนุญาตด้วยตนเอง
APPLICANT  MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON

2. ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาต 10,000.-  บาทต่อปี
APPLICATION FEE IS 10,000.-  BATH. per year

3. จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม  เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้
WHETHER  PERMISSION  IS GRANTED  OR NOT,
 APPLICATION FEE IS NOT REFUNDABLE. 
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