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กรณียื่น คำขอรับ กำรตรวจลงตรำ ณ ศูน ย์บ ริก ำรวีซ่ำ และใบอนุญ ำตทำงำน
ให้กองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 มีหน้ำที่รับคำขอรับกำรตรวจลงตรำ และให้ผู้กำกับกำร 3
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 หรือรองผู้กำกับกำรที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำสั่งกำร และให้
ผู้ดำรงตำแหน่งสำรวัตรขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนในสังกัดกองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1
เป็นผู้มีอำนำจลงนำมในกำรตรวจลงตรำ LTR Visa สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมีอำยุกำรใช้งำน
กำรตรวจลงตรำ 10 ปี ตำมหนั งสื อรั บรองคุณสมบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ง เสริม กำรลงทุน
พร้ อ มทั้ ง ตรวจอนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รครั้ ง แรกไม่ เ กิ น 5 ปี และไม่ เ กิ น อำยุ ห นั ง สื อ เดิ น ทำง
หรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยให้อนุญำตถึงวันที่บุตรมีอำยุครบ 20 ปี
หำกหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำวมีอำยุ น้อยกว่ำ 5 ปี ให้พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองประทับตรำอนุญำตให้ อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำวันหมดอำยุห นังสื อเดินทำง
หรื อ เอกสำรใช้ แ ทนหนั งสื อ เดิน ทำงนั้ น โดยระบุ ห มำยเหตุใ ต้ ต รำประทั บ ว่ ำเป็ น กำรอนุญ ำตเท่ ำ อำยุ
หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง และเมื่อคนต่ำงด้ำวนำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำร
ใช้แทนหนังสือเดินทำงเล่มใหม่มำแสดงก่อนวันที่หนังสือเดินทำงเล่มเดิมหมดอำยุ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมืองขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรตำมสิทธิที่คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำต
โดยไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
กรณียื่นคำขอรับกำรตรวจลงตรำ ณ ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง ในสังกัดด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง
หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6 ผู้ดำรงตำแหน่ง
รองสำรวัตรขึ้นไป มีหน้ำที่รับคำขอและเป็นผู้พิจำรณำสั่งกำร และมีอำนำจลงนำมในกำรตรวจลงตรำ LTR Visa
โดยดำเนินกำรตรวจลงตรำและตรวจอนุญำตเช่นเดียวกับวรรคสอง
3.2 แนวทำงในกำรดำเนินกำรและวิธีปฏิบัติสำหรับกำรตรวจลงตรำ ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
3.2.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำหนดใน ผนวก ข แนบท้ำยคำสั่งนี้
3.2.2 ประทับตรำ ตำมตัวอย่ำง
(1) ตรำประทั บ กำรตรวจลงตรำ ใช้ อั ก ษร TH Saraban PSK
ขนำด 15 พอยท์ ประทับตรำด้วยหมึกสีน้ำเงิน
LTR Visa

8 ซม.

ใช้อักษร TH Saraban PSK
ขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ

IMMIGRATION BUREAU
THAILAND
NO……………./…………
Category……. LTR “ รหัสกำกับ ”
Good for Multiple entries
to Thailand. This visa must be utilized
before…(อายุการตรวจลงตรา 10 ปี)………
if passport remains valid.
Issued on………………………………..………
(Signed)………………………………………....
..................(ตาแหน่งผู้ลงนาม)................
Immigration Officer

6 ซม.

(2) ตรำประจำ...
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(2) ตรำประจ ำส่ ว นรำชกำร ให้ ป ระทั บ ตรำด้ ว ยหมึ ก สี แ ดง
บนตรำตรวจลงตรำ มี ลั ก ษณะวงกลมซ้ อ นกั น ขนำดเส้ น ผ่ ำ นศู น ย์ ก ลำง วงนอก 4.5 เซนติ เ มตร
วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุ ฑสูง 3 เซนติเมตร ระหว่ำงเส้นรอบวงในและเส้นรอบวงนอก มีข้อ ควำม
“สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง” ด้ำนบนวงกลม และ “IMMIGRATION BUREAU” ด้ำนล่ำงวงกลม
มีดอกจันทน์ซ้ำยขวำ

(๓) ตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร (Stay Permit) ใช้อักษร
TH Saraban PSK ขนำด 15 พอยท์ โดยให้ประทับตรำด้วยหมึกสีน้ำเงิน ประทับตรำวันที่ได้รับอนุญำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรและวันอนุญำตสิ้นสุด
STAY PERMIT
IMMIGRATION BUREAU ........
(ชื่อหน่วยงาน) .............
3 ซม. ADMITTED………………….........
UNTIL………………………………
SIGNED………..............………….
.........(ตาแหน่งผู้ลงนาม)..........

ไม่เกิน 5 ปี ตำมอำยุกำรตรวจลงตรำ
หรืออนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำง

4.5 ซม.

3.2.3 บันทึกหมำยเลขกำรตรวจลงตรำลงในแบบคำขอรับกำรตรวจลงตรำ
ด้ำนหน้ำ มุมบนด้ำนขวำไว้เป็นหลักฐำน
3.2.4 ลงลำยชื่อ พนัก งำนเจ้ำหน้ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในรอยตรำประทั บ
กำรตรวจลงตรำ LTR Visa และรอยตรำประทับอนุญำต STAY PERMIT
3.2.5 แนบใบนัดเพื่อให้คนต่ำงด้ำวมำรำยงำนตัว แจ้งที่พักอำศัย โดยระบุ
วันนัดรำยงำนตัวเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

ตัวอย่ำง...
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ตัวอย่าง ใบนัดรำยงำนตัว 1 ปี (LTR Visa)

รอเหมือน
Flexible Plus

8 ซม.

คาเตือน

NOTICE

การแจ้งอยูเ่ กิน 1 ปี ของบุคคลต่างด้าว

NOTIFICATION FOR AN ALIEN WHO HAS BEEN STAYING IN
THE KINGDOM LONGER THAN 1 YEAR
An alien who has been granted a Long - Term Resident Visa
(LTR Visa) and permitted to temporarily stay in the Kingdom
must notify a competent official at a local or central
immigration office of his/her address every year.

คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร
เป็ น การชั่ ว คราวในระยะยาว ต้ อ งแจ้ ง ที่ พั ก อาศั ย ต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการตรวจคนเข้าเมือง ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
ทุกระยะ 1 ปี
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
และปรับอีก ไม่เกินวั น ละสองร้อ ยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อ ง
ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 76
แจ้ง 1 ปี ครัง้ ต่อไป………/………/……….
(ลงชื่อ)………………………………………………….
..................(ตาแหน่งผู้ลงนาม)................
……………./……….…..../…………….

According to the Immigration Act B.E.2522, Section 76,
any alien, who fails to comply with the law, shall be fined
for not exceeding 5,000 Baht and with an additional fine
for not exceeding 200 Baht per day until the law is complied with.
Date of next notification ……/..…../...…
(Signature)……………………………….
Immigration Officer
………/…..…../...……

7 ซม.
3.2.6 แจ้งให้คนต่ำงด้ำวรับทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตให้อยู่
ในรำชอำณำจักรชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยำว (LTR Visa) ตำมแบบ สตม.8 (ผนวก ค)
แนบท้ำยคำสั่งนี้
ข้อ 4 กำรอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร
4.1 กรณีคนต่ำงด้ำวได้รับกำรตรวจลงตรำ LTR Visa จำกสถำนเอกอัครรำชทูต
หรือสถำนกงสุล ใหญ่ของไทยในต่ำงประเทศ และเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรครั้งแรก ให้ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2 - 6 แล้วแต่กรณี ดำเนินกำรดังนี้
4.1.1 ตรวจอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร โดยประทับตรำขำเข้ำ
และอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรในครั้งแรกเป็นเวลำไม่เกิน 5 ปี สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
หำกหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำวมีอำยุน้อยกว่ำ ระยะเวลำอนุญำต
ดั ง กล่ ำ ว ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจคนเข้ ำ เมื อ งประทั บ ตรำอนุ ญ ำตให้ เ ข้ ำ มำอยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
เท่ำวันหมดอำยุหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงนั้น โดยระบุหมำยเหตุใต้ตรำประทับว่ำ
เป็นกำรอนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
4.1.2 ในกรณีที่ประทับตรำอนุญำตให้ เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำอำยุ
หนังสือเดินทำงในครั้งแรก เมื่อคนต่ำงด้ำวนำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงเล่มใหม่
มำแสดงก่อนวันที่หนังสือเดินทำงเล่มเดิมหมดอำยุ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง กองกำกับกำร 3
กองบั ง คั บ กำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง 1 หรื อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจคนเข้ ำ เมื อ งซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมืองในสังกัดด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6 ประทับตรำขยำยระยะเวลำกำรอนุญำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักรไม่เกิน 5 ปี ตำมสิทธิที่คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำต โดยไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียม
ในกำรขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
4.2 กรณีคนต่ำงด้ำว...
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4.2 กรณีคนต่ำงด้ำวได้รับกำรตรวจลงตรำ LTR Visa และตรวจอนุญำตให้อยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว จำกกองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 หรือศูนย์บริหำรแรงงำน
เขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง
หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6 ตำมข้อ 3
หรือคนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ LTR Visa จำกสถำนเอกอัครรำชทูต หรือสถำนกงสุลใหญ่ของไทย
ในต่ำงประเทศ ซึ่งได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร ตำมข้อ 4.1 หรือคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำต
ให้ขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ตำมข้อ 5 เดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักรแล้ว
เดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีก ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2 - 6
แล้วแต่กรณี ตรวจอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว
ข้อ 5 กำรขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
5.1 คนต่ ำ งด้ ำ วที่ ไ ด้ รั บ กำรตรวจลงตรำ LTR Visa เมื่ อ อยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
ครบกำหนดระยะเวลำอนุญำตครั้งแรกไม่เกิน 5 ปีแล้ว และประสงค์จะอยู่ในรำชอำณำจักรต่อไป ให้ดำเนินกำร
ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนก่อนระยะเวลำอนุญำตเดิม (5 ปีแรก)
สิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 60 วัน และต้องนำหนังสือรับรองคุณสมบัติจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
มำยื่นขอขยำยระยะเวลำกำรอยู่ในรำชอำณำจักรภำยใน 60 วัน นับแต่วัน ที่ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ
ทัง้ นี้ ก่อนระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเดิมสิ้นสุด
5.2 ให้คนต่ำงด้ำวตำมข้อ 5.1 ยื่นขอขยำยระยะเวลำกำรอยู่ในรำชอำณำจักร
โดยแสดงหนังสือรับรองคุณสมบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน พร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ตำมผนวก ง แนบท้ำยคำสั่งนี้ โดยไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียม
กรณี ยื่ น เรื่ อ งขอขยำยระยะเวลำกำรอนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
ณ กองกำกับ กำร 3 กองบัง คับ กำรตรวจคนเข้ำ เมือ ง 1 ให้พ นัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ต รวจคนเข้ำ เมือ ง
ระดั บ สำรวั ต รขึ้ น ไปมี ห น้ ำ ที่ รั บ เรื่ อ งและเป็ น ผู้ พิ จ ำรณำอนุ ญ ำตขยำยระยะเวลำกำรอนุ ญ ำต ให้ อ ยู่
ในรำชอำณำจักรต่อไปไม่เกิน 5 ปี โดยต้องไม่เกินอำยุกำรใช้งำนกำรตรวจลงตรำ ตำมข้อ 3 ตำมหนังสือรับรอง
คุณสมบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่เกินอำยุ
หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยให้อนุญำตถึงวันที่บุตร
มีอำยุครบ 20 ปี หำกหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของคนต่ำงด้ำวมีอำยุ น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมสิทธิที่ได้รับอนุญำตดังกล่ำว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองประทับตรำอนุญำตให้อยู่
ในรำชอำณำจักรเท่ำวันหมดอำยุหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงนั้น โดยระบุหมำยเหตุ
ใต้ตรำประทับว่ำเป็นกำรอนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง และเมื่อคนต่ำงด้ำว
นำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงเล่มใหม่มำแสดงก่อนวันที่หนังสือเดินทำงเล่ มเดิม
หมดอำยุ ให้ พนั ก งำนเจ้ ำหน้ ำที่ ต รวจคนเข้ำ เมือ งขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้ อยู่ ในรำชอำณำจั ก ร
ตำมสิทธิที่คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตโดยไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่
ในรำชอำณำจักร
กรณี ยื่ น เรื่ อ งขอขยำยระยะเวลำกำรอนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
ณ ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพั ฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำร
ตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง 3 - 6 ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ตรวจคนเข้ ำ เมื อ งซึ่ ง ได้ รับ มอบหมำยให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
ณ ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
ในสังกัดด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6 ผู้ดำรงตำแหน่งรองสำรวัตรขึ้นไป
มีหน้ำที่รับเรื่องและเป็นผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุญำตขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
โดยดำเนินกำรเช่นเดียวกับวรรคสอง
5.3 เมื่อคนต่ำงด้ำว...

๖
5.3 เมื่อคนต่ำงด้ำวมำยื่นขออนุญำตขยำยระยะเวลำกำรอนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองประทับตรำอนุญำต STAY PERMIT เช่นเดียวกับ
ข้อ 3.2.2 (3) ดังต่อไปนี้
STAY PERMIT

3 ซม.

IMMIGRATION BUREAU
…........ (ชื่อหน่วยงาน) .............
ADMITTED………………….........
UNTIL………………………………
SIGNED………..............………….
.........(ตาแหน่งผู้ลงนาม)..........

ไม่เกิน 5 ปี ตำมอำยุกำรตรวจลงตรำ
หรืออนุญำตเท่ำอำยุหนังสือเดินทำง

4.5 ซม.

ข้อ 6 กำรรำยงำนตัวแจ้งที่พักอำศัยทุก 1 ปี
คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร LTR Visa ต้องมำรำยงำนตัว
แจ้งที่พักอำศัยเมื่อพำนักในรำชอำณำจักรครบทุก 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
โดยให้ คนต่ำงด้ำวยื่ นแบบกำรแจ้ งอยู่เกินกว่ำ 1 ปี ของบุคคลต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภท
คนอยู่ ชั่ ว ครำวเป็ น กรณี พิ เ ศษ ประเภทผู้ พำนั ก ระยะยำว (LTR Visa) ตำมแบบ ตม.95 (ผนวก จ)
ณ กองกำกับกำร 3 กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 หรือศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในสังกัดกองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 - 6 ทั้งนี้ คนต่ำงด้ำวสำมำรถแจ้งที่พักอำศัย
ดังกล่ำวได้ก่อนวันครบกำหนด 15 วัน หรือหลังวันครบกำหนด 7 วัน
ข้อ 7 กำรตรวจลงตรำเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวด้วยวัตถุประสงค์อื่น
คนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำมที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ LTR Visa หำกต่อมำมีควำมประสงค์
จะเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำหรือขอรับกำรตรวจลงตรำเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ด้วยวัตถุประสงค์อื่น ให้สำมำรถกระทำได้ เมื่อแสดงหนังสือรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองดำเนินกำรดังนี้
7.1 ประทั บ ตรำแจ้ ง ขอยกเลิ ก LTR Visa โดยใช้ อั ก ษร TH Sarabun PSK
ขนำด 13 พอยท์ ประทับตรำด้วยหมึกสีน้ำเงิน และอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรตำมหนังสือ สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ไม่เกิน 21 วัน และไม่เกินอำยุกำรตรวจลงตรำ ตำมตัวอย่ำง

3.5 ซม.

แจ้งขอยกเลิก LTR Visa
ตามหนังสือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่……………………………ลง…………………………….....
(ยศ ) ……………………….......….......
.......(ตาแหน่งผูล้ งนาม)........
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด
ตั้งแต่.................................................................
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7 ซม.

7.2 กำรพิจำรณำ...

ผนวก ก

ตม.94
TM.94

คำขอรับกำรตรวจลงตรำ
APPLICATION FOR LTR VISA
ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง ...............................................
Immigration Office
วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. .....................
Day
Month
Year
เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
To Immigration Officer
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อสกุล.......................................................... ชื่อตัว................................................
I
(Mr., Mrs., Miss) Family name
First name
ชื่อรอง .............................................. อำยุ ............... ปี วันเดือนปีเกิด วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. (ค.ศ.) ...........
Middle name
Age
Years Date of Birth Day
Month
Year
สถำนที่เกิด ................................................................................. สัญชำติ ............................................................................
Place of birth
Nationality
ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง เลขที่ .................................... วันที่ออกเอกสำร วันที่ ...............................
Passport or travel document
No.
Date of issue Day
เดือน .................................. พ.ศ. (ค.ศ.) ................. ออกให้ที่ ................................... มีอำยุใช้ได้ถึง วันที่ .........................
Month
Year
Issued at
Valid until Day
เดือน ................................... พ.ศ. (ค.ศ.) ................. ประเภทของตรวจลงตรำ ...................................................................
Month
Year
Type of visa
ได้โดยสำรพำหนะ ............................................................................. จำก ...........................................................................
Arrived by (Type of transportation)
From
เข้ำมำทำงด่ำน .................................................................. วันที่ ................ เดือน ......................... พ.ศ. (ค.ศ.) .................
Port of arrival
Day
Month
Year
บัตรขำเข้ำ/ บัตรขำออก
Arrival / Departure Card

ตม.6
TM.6

ลำดับที่ …………………………….
No.

ข้ำพเจ้ำขอยื่นคำขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยำว
I wish to apply for Long – Term Resident Visa (LTR VISA)
เหตุผลที่ขอรับกำรตรวจลงตรำ ............................................................................................................................................
Reason (s) for application
ขอแสดงควำมนับถือ
Yours sincerely,
ลำยมือชื่อ หรือลำยนิ้วหัวแม่มอื ขวำ ....................................................................... ผู้ขอ
Signature or right thumb print
Applicant
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สถำนที่พักในประเทศไทย .....................................................................................................................................................
Address in Thailand
หมำยเลขโทรศัพท์ ........................................................................ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ .................................................
Phone Number
E-mail
คำขออนุญำตฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ............................................................................................. เป็นผู้เขียน
This application is written by
อยู่บ้ำนเลขที่ ................................................ ถนน .................................... ตำบล/แขวง .....................................................
Address No.
Road
Tambol/Khwaeng (Subdistrict)
อำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...........................................................................................
Amphoe/Khet (District)
Province

ลำยมือชื่อ ......................................................... ผู้เขียน
Signature
Writer

รูปถ่ำย
ขนำด 4 x 6 ซม.

Photograph
4 X 6 cm.

คำเตือน
NOTICE
1. ผู้ขอจะต้องยื่นคำขออนุญำตด้วยตนเอง
APPLICANT MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON.
2. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอรับกำรตรวจลงตรำ 50,000 บำท
APPLICATION FEE IS 50,000 BAHT.
3. จะได้รับอนุญำตหรือไม่ก็ตำม เงินค่ำธรรมเนียมจะไม่คืนให้
WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT,
APPLICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.

(แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565)
(Attachment to the Order of Immigration Bureau no. 150/2565 dated 22 August 2022)

ผนวก ข
รายการเอกสาร
List of documents

ประกอบการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว
for Application of Long - Term Resident Visa (LTR Visa)

(แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565)
(Attachment to the Order of Immigration Bureau no. 150/2565 dated 22 August 2022)
ผู้ยื่นคาขอ
รายการเอกสาร
Applicant
List of documents
1. แบบคาขอรับการตรวจลงตรา (ตม.94)
1. คนต่างด้าวผูไ้ ด้รับสิทธิหลัก
Application form for LTR Visa (TM.94)
รหัสกากับ LTR Visa
An alien who has been granted 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ พร้อมสาเนา
LTR Visa.
Passport or document in lieu of passport of an applicant and a copy of
passport or document in lieu of passport
1.1 LTR “W”
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1.2 LTR “P”
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
1.3 LTR “T”
Notification Letter from the Board of Investment to the Immigration Bureau
1.4 LTR “H”
within 60 days from issuance date of the endorsement letter
4. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR Visa) (สตม. 8)
Criteria and Conditions Acknowledgement Form for a Temporary Stay
Permit in the Kingdom (LTR Visa) (STM.8)
1. แบบคาขอรับการตรวจลงตรา (ตม.94)
2. คนต่างด้าวผูไ้ ด้รับสิทธิตดิ ตาม
Application form for LTR Visa (TM.94)
LTR Visa
2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ พร้อมสาเนา
รหัสกากับ LTR “O”
Passport or document in lieu of passport of an applicant and a copy of
An alien who is a dependent of
passport or document in lieu of passport
the main LTR Visa holder
and has been granted LTR “O”. 3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ได้รับสิทธิ์หลัก
ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตราแล้ว พร้อมสาเนา
Passport or document in lieu of passport of the main LTR Visa holder
and a copy of passport or document in lieu of passport
4. สาเนาหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น หลักฐานการสมรส หลักฐานสาเนาสูติบตั ร
การจดทะเบียนรับรองบุตร สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานการรับรองบุตรบุญธรรม
หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Copy of documents proving relationship such as a marriage certificate,
registration of child legitimization, household registration certificate
or child adoption registration certificate or other evidence from
the government or relevant agency
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
Notification Letter from the Board of Investment to the Immigration Bureau
within 60 days from issuance date of the endorsement letter
6. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว
.เป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR Visa) (สตม. 8)
.Criteria and Conditions Acknowledgement Form for a Temporary Stay
.Permit in the Kingdom (LTR Visa) (STM.8)

ผนวก ค

สตม. 8
STM.8

แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR VISA)
CRITERIA AND CONDITIONS ACKNOWLEDGEMENT FORM
FOR A TEMPORARY STAY PERMIT IN THE KINGDOM (LTR VISA)
ที่ทาการตรวจคนเข้าเมือง .......................................
Immigration Office
วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. ...............
Day
Month
Year
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
To Commissioner of Immigration Bureau
ด้วย ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ....................................................... อายุ ............... ปี
I
Mr., Mrs., Miss
Age
Years
สัญชาติ ................................. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เลขที่ .........................
Nationality
Passport or Document in lieu of passport
No.
วันที่ออกเอกสาร ..................................................................
Date of issue
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าการอนุญาตจะสิ้นสุดลง กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
The competent official has informed me the criteria and conditions for
a temporary stay permit in the Kingdom and the permission will be terminated as a result of
the following cases;
1. ไม่ดำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวก
เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนโดยกำรดึงดูดคนต่ำงด้ำว
ที่มีศักยภำพสูงสู่ประเทศไทย ลงวั น ที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖5
Do not proceed in accordance with the Notification of the Ministry of
Interior on Permission for Certain Groups of Aliens to Remain in the Kingdom as a Special Case
according to the economic and investment stimulus measures attracting high - potential aliens
to Thailand dated 25 May 2022.
2. ขำดคุณสมบัติหรื อไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
Insufficient qualifications or do not follow the criteria and conditions
prescribed by the Board of Investment with the cabinet approval.

-23. มี พ ฤติ ก ำรณ์ น่ ำ เชื่ อ ว่ ำ เป็ น ภั ย ต่ อ สั ง คม หรื อ ถู ก รั ฐ บำลต่ ำ งประเทศออกหมำยจั บ
หรือถูกรัฐบำลไทยหรือรัฐบำลต่ำงประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิกำรอยู่ในรำชอำณำจักร
Have been indicated under certain circumstances as likely to cause danger
to public safety or have an arrest warrant issued by a foreign government or have been deported
by Thai government or a foreign government or have been revoked the right to stay in the Kingdom.
ทุกระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ข้าพเจ้าจะต้องมาติดต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งที่พักอาศัย
After having been granted permission to stay in the Kingdom, I must notify
the competent official of my address every year.
ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่า หากได้รับการอนุญาต
ให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังกล่าว โดยเคร่งครัด
I do hereby acknowledge the criteria and conditions for a temporary stay permit
and confirm that if I have already been granted permission to stay in the Kingdom,
I will strictly follow the above - mentioned criteria and conditions.
จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน
I hereunder sign my name in the presence of competent official.
ขอแสดงความนับถือ
Respectfully yours,
...............................……………………………………… ผู้ยื่นคาร้อง
Applicant
................................…………………………………...… พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้อง
Officer

(แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565)
(Attachment to the Order of Immigration Bureau no. 150/2565 dated 22 August 2022)

รายการเอกสาร
ประกอบการขอขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสาหรับคนต่างด้าว
ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว
List of documents
for Application for Extension of a Temporary Stay in the Kingdom
(Long - Term Resident Visa : LTR Visa)

ผนวก ง

(แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565)
(Attachment to the Order of Immigration Bureau no. 150/2565 dated 22 August 2022)
ผู้ยื่นคาขอ
รายการเอกสาร
Applicant
List of documents
1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ พร้อมสาเนา
1. คนต่างด้าวผูไ้ ด้รับสิทธิหลัก
Passport or document in lieu of passport of an applicant and a copy of
รหัสกากับ LTR Visa
passport or document in lieu of passport
An alien who has been granted
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
LTR Visa.
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
1.1 LTR “W”
Notification Letter from the Board of Investment to the Immigration Bureau
1.2 LTR “P”
within 60 days from issuance date of the endorsement letter
1.3 LTR “T”
3. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว
1.4 LTR “H”
เป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR Visa) (สตม. 8)
Criteria and Conditions Acknowledgement Form for a Temporary Stay
Permit in the Kingdom (LTR Visa) (STM.8)
1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ พร้อมสาเนา
2. คนต่างด้าวผูไ้ ด้รับสิทธิตดิ ตาม
Passport or document in lieu of passport of an applicant and a copy of
LTR Visa
passport or document in lieu of passport
รหัสกากับ LTR “O”
An alien who is a dependent of 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ได้รับสิทธิ์หลักที่ได้รับอนุญาต
ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว พร้อมสาเนา
the main LTR Visa holder
and has been granted LTR “O”.
Passport or document in lieu of passport of the main LTR Visa holder
who has already been granted permission to extend a Temporary Stay
in the Kingdom and a copy of passport or document in lieu of passport
3. สาเนาหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น หลักฐานการสมรส หลักฐานสาเนาสูติบตั ร
การจดทะเบียนรับรองบุตร สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานการรับรองบุตรบุญธรรม
หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Copy of documents proving relationship such as a marriage certificate,
registration of child legitimization, household registration certificate
or child adoption registration certificate or other evidence from
the government or relevant agency
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
Notification Letter from the Board of Investment to the Immigration Bureau
within 60 days from issuance date of the endorsement letter
5. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว
.เป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR Visa) (สตม. 8)
.Criteria and Conditions Acknowledgement Form for a Temporary Stay
Permit in the Kingdom (LTR Visa) (STM.8)

ตม.95
TM.95

ผนวก จ

แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 1 ปี ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR VISA)
NOTIFICATION FORM FOR AN ALIEN STAYING IN THE KINGDOM LONGER THAN 1 YEAR (LTR VISA)
ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง .............................................
Immigration Office
วันที่ ………..… เดือน ...................................... พ.ศ. .............
Day
Month
Year
เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
To Immigration Officer
ด้วย ข้ำพเจ้ำ ...............................................................................................................................................................
I
(FULL NAME IN BLOCK LETTERS)
สัญชำติ ...................................................................... กำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยำว
NATIONALITY
LONG-TERM RESIDENT VISA (LTR VISA)
เดินทำงเข้ำมำเมื่อ วันที่ …………….. เดือน …………………… พ.ศ. (ค.ศ.) ..................... โดยพำหนะ ......................................................
ARRIVED ON DAY
MONTH
YEAR
BY
หนังสือเดินทำงเลขที่ ……………………………………………..………………. ตำมบัตรขำเข้ำเลขที่ .......................................................................
PASSPORT NO.
ARRIVAL CARD NO.
บัดนี้ ได้อยู่ในรำชอำณำจักรไทย ครบ 1 ปี แล้ว และพำนักอยู่ที่................................................................................
I HAVE BEEN CURRENTLY STAYING IN THAILAND FOR 1 YEAR AND MY PRESENT ADDRESS IS
ซอย/ถนน...................................................ตำบล...........................................................อำเภอ................................................................
LANE/ROAD
SUB-DISTRICT
DISTRICT
จังหวัด................................................โทรศัพท์.....................................................
PROVINCE
PHONE NO.
ลงชื่อ..............................................................................
SIGNATURE
หมายเหตุ คนต่ำงด้ำวต้องแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองทุกระยะ 1 ปี
NOTICE AN ALIEN MUST NOTIFY AN IMMIGRANTION OFFICER OF HIS/HER ADDRESS EVERY YEAR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบรับแจ้งการอยู่เกินกว่า 1 ปี ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR VISA)
RECEIPT OF NOTIFICATION (LTR VISA)

สาหรับเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................ตำแหน่ง.................................................................
I

POSITION

ได้รับแจ้งกำรอยู่ในรำชอำณำจักรไทยครบ 1 ปี ของ..................................................................................................................................
HAVE RECEIVED A NOTIFICATION OF STAYING IN THE KINGDOM OF THAILAND FOR 1 YEAR FROM

สัญชำติ...................................................................ไว้แล้ว เมื่อวันที่.............................เดือน..................................พ.ศ.(ค.ศ.)....................
NATIONALITY

ON

DAY

MONTH

YEAR

เวลำ............................................น.
TIME
THIS IS NOT AN EXTENSION OF STAY.
PLEASE NOTIFY YOUR ADDRESS AGAIN ON
......................................................
PLEASE KEEP IT IN YOUR PASSPORT.

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับแจ้ง
SIGNATURE

IMMIGRATION OFFICER

(แนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ที่ 150/2565 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2565)
(Attachment to the Order of Immigration Bureau no. 150/2565 dated 22 August 2022)

