ตม.๗
TM.7

คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไป
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
nome ufficio immigrazione (ci
ที่ทําการตรวจคนเขาเมือง penserà il funzionario a compilarlo
.
Immigration Office
ci penserà il funzionario a inserire la data
เดือน
พ.ศ.
.
วันที่
Date
Month
Year
เรียน
TO

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
Commissioner – General, Royal Thai Police
il tuo nome
ชื่อตัว
first name
data di nasciata
mese
อายุ età ป
เกิดวันที่ giorno เดือน
พ.ศ. anno
age
years date of birth
month
year

il tuo cognome
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อสกุล
I,
(Mr. Mrs. Miss)
family name
ชื่อรอง
middle name

eventuale secondo nome

สถานที่เกิด
Place of birth

città di nascita

ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง เลขที่
holding passport or traveling document
no
เดือน
Month
เดือน
Month

mese
mese

พ.ศ. anno ออกใหที่
year
issued at
พ.ศ. anno ประเภทของวีซา
year
kind of visa

nazionalità

สัญชาติ
nationality

.
.
.

numero passaporto

ลงวันที่ (data di rilascio) giorno
.
dated

rilasciato da

มีอายุใชไดถึงวันที่(valido fino) giorno
.
valid until

il tipo di visto di cui sei in possesso

ไดโดยสารโดยพาหนะcon quale mezzo di trasporto sei arrivato จาก
Arrived by (mode of transportation)
from

.

da dove sei arrivato

เขามาทางดาน da quale città sei entrato/arrivato/atterrato วันที่ giorno เดือน
Port of arrival
date
month

mese

พ.ศ.
year

.
anno

.

บัตรขาเขา/ขาออก
ตม.๖ ลําดับที่ numero della carta di arrivo (departure card)
arrival/departure card
TM.6 no.
numero di giorni richiesti di estensione
ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปอีก มีกําหนด
วัน
(scrivere: 30)
I wish to apply for an extension of temporary stay in the Kingdom for another period of
days.
per
cosa
chiedi
l'estensione,
scrivere:
tourism
ที่เหตุผลขออยูตอ
.
Reason (s) for extension
.

.
.
ขอแสดงความนับถืออยางสูง
Yours sincerely,
ลายมือชื่อหรือลายนิ้วหัวแมมือขวา
Signature or right thumb print

la tua firma

ผูขอ
Applicant

สถานที่พักในประเทศไทย nome dell'albergo/hotel/appartamento e/o altro dove risiedi
Address in Thailand
คําขออนุญาตฉบับนี้ ขาพเจา nome e cognome di chi ha compilato questo modulo (il tuo)
This application is written by
อยูบานเลขที่ numero civico ถนน indirizzo (nome della via)
address no.
road
อําเภอ
Amphoe/Khet

La tua foto
tessera
4 x 6 cm

città (distretto)

ลงชื่อ
Signature

จังหวัด
Changwat

la tua firma

.
เปนผูเขียน

ตําบล/แขวง paese (sottodistretto)
Tambon/Khwaeng
provincia

ผูเขียน
Write

คําเตือน
NOTICE
๑. ผูขอจะตองยื่นคําขออนุญาตดวยตนเอง
presentarsi di persona con il
APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON. =
modulo compilato
๒. คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาต ๑๙๐๐ บาท
APPICATION FEE IS 1900 BAHT. = costo 1900 Baht (circa 50 euro)
๓. จะไดรับการอนุญาตหรือไมก็ตาม เงินคาธรรมเนียมจะไมคืนให
WHETHER PERMISION IS GRANTED OR NOT,
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.

.
.

