Datum der Antragstellung - Tag / Monat / Jahr
Geburtsdatum - Tag / Monat / Jahr / Geburtsort / Geburtsland

Ort der Antragstellung
ตม.๘
TM.8

คําขออนุญาตเพือ กลับเข้ ามาในราชอาณาจักรอีก
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM

เขียนที Udon Thani
.
Written at
วันที 2
เดือน January
พ.ศ. 2014
Date
Month
Year
Familienname
Vorname
เรี ยน
พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง
Antragsteller
TO
Immigration Officer
ข้
า
พเจ้
า
(นาย/นาง/นางสาว)
ชื

อ
สกุ
ล
Musterman
ชื อตัว Max
Mittelname
Lebensalter .
Nationalität
I,
(Mr. Mrs. Miss) family name
first name
.สัญชาติ German
อายุ 71 ปี เกิดวันที 16 .
ชื อรอง middle name
nationality
age
years date of birth
เดือน March
พ.ศ. 1943
จังหวัด Berlin
ประเทศ Germany
.
Hausnummer
month
year
changwat
country
Dorfnummer
อาชี พ retired
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที 55/36
ถนน Moo 3
Beruf (hier Rentner)
occupation
present address
road
Provinz ’
Unterbezirk
ตําบล/แขวง Makkhaeng
อําเภอ Muang
จังหวัด Udon Thani
Bezirk
Tambon / Khwaeng
Amphoe / Khet
Changwat
ขอยืน คําขออนุญาตเพือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
Ich beantrage die Wiedereinreisegenehmigung für:
hereby apply for re-entry permit into the kingdom
หนึ งครั`ง
มากกว่าหนึ งครั`ง
eine Einreise
mehrfache Einreisen
Single
multiple
ความประสงค์จะเดินทางในประเทศ Germany
Ich plane nach (in diesem Fall Deutschland) zu reisen
Ausreisedatum Tag Iมีintend
to go to
Monat
กําหนดออกจากประเทศไทยวันที
25
เดือน
January
พ.ศ.
2014
Jahr
leaving Thailand on :
date
month
year
Reisegrund
เพือไป holiday
และจะกลับ
โดยทาง Plane
Reisetransportmittel
by (mode of transportation)
for (purpose of visa)
and shall return
ประเทศไทยประมาณ วันที
25
เดือน
February
พ.ศ.
2014
to Thailand about
date
month
year
Ausstellungsland ข้าพเจ้าถือหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทางของ geplantes Rückkehrdatum - Tag / Monat / Jahr
des Reisepasses I hold the passport or traveling document of
Ausstellungsort
ประเทศ Gemany
ออกให้ที Berlin
เลขที 12345678
ลงวันที 15
(country)
issued at
no.
dated
เดือน
December
พ.ศ. 2013
อายุใช้ได้ถึงวันที
14
เดือน
December
พ.ศ.
2023
month
year
valid until date
month
year
ครั`งสุ ดท้ายข้าพเจ้าได้รับการตรวจลงตราหนังสื อเดินทางประเภท
gültig bis - Tag / Monat / Jahr
Passnummer
My previous visa for Thailand is of the category of
คนอยูช่ ◌วคราว
ั ่
ท่องเทียว
คนเดินทางผ่าน
Art des aktuellen
non immigrant visa
tourist visa
transit visa
Visums angeben
อืนๆ
Ausstellungsdatum - Tag / Monat / Jahr
Others
ออกให้ที Berlin
วันที 15
เด◌อนื
August
พ.ศ. 2013
Issued at
date
month
year
เดือน
December
พ.ศ.
2013
ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงประเทศไทยเมือ วันที
22
I arrived in Thailand on
date
month
year
และได้รับอนุญาตให้อยูถ่ ึง วันที
20
เดือน
December
พ.ศ.
2014
and have been permitted to stay up to : date / month / year
Visum wurde ausgestellt in - am - Tag / Monat / Jahr
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างบนนี`เป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the above statement is true and correct. Einreise in Thailand erfolgte am - Tag / Monat / Jahr
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely.
ร◌ูปถ่าย
ขนาด ๔ x ๖ ซม.
photograph
4 x 6cm.

ลงชื อหรื อพิมพ์ลายนิ`วหัวแม่มือขวา.........................................................................................................ผูข้ อ
Signature or right thumb print
Applicant
คําเตือน
๑. ผูข้ อจะต้องยืน คําร้องขออนุญาตด้วยตนเอง
NOTICE
APPLICATION MUST BE MADE IN PERSONUnterschrift
๒. ค่าธรรมเนี ยมการยืน ขออนุญาต ๑,๐๐๐ บาท สําหรับ
หนึ งครั`ง และ ๓,๘๐๐ บาท สําหรับเกินกว่าหนึ งครั`ง
APPICATION FEE FOR IS 1,000 BAHT PER SINGLE
AND 3,800 BAHT PER MULTIPLE
๓. ได้รับการอนุญาตหรื อไม่ก็ตาม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมให้
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.
Aufenthaltserlaubnis läuft ab am - Tag / Monat / Jahr

