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แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA)
Criteria and Conditions Acknowledgement Form
For the Temporary Stay Permit in the Kingdom (SMART VISA)
ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง.................................
Immigration Office
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ...............
Date
Month
Year
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
To Commissioner of Immigration Bureau
ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว .................................................................. อำยุ. ..........ปี
I, Mr. Mrs. Ms.
Age Years
สัญชำติ ...............................ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง เลขที.่ ...................................
Nationality
Passport or travel document
No.
วันที่ออก ........................................................
Date of issue
โดยพนั ก งำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ ได้ แ จ้ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในกำรอนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ในรำชอำณำจั ก ร
ให้ ข้ำพเจ้ ำได้ทรำบว่ำกำรอนุ ญ ำตจะสิ้ น สุ ดลง เมื่อได้รับ หนังสื อ แจ้งจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรลงทุน หรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
I was informed by the competent official that the Temporary Stay Permit in the
Kingdom will be terminated upon receiving a letter of notification from Office of Board of
Investment or a competent official finds out any of the followings;
1. ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด
Being unqualified according to the criteria and conditions set by Office of Board
of Investment.
2. มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือ
ความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
Posing a threat to society, or terrorizing peace and security of the people or
stability of the Kingdom.
3. กรณีผู้ใช้สิทธิติดตาม หากภายหลังการอนุญาตของผู้มีสิทธิหลักสิ้นสุดลง การอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรของผู้ติดตามย่อมสิ้นสุดลงด้วย
After my Temporary Stay Permit in the Kingdom is terminated, the Temporary
Stay Permit of the accompanied persons will be terminated as well.

-2ทุ กระยะเวลำหนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ อนุ ญ ำตให้ อยู่ ในรำชอำณำจักร ข้ำพเจ้ ำจะต้ องมำติด ต่ อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อแจ้งที่พักอำศัย
After receiving the stay permit, I must notify in writing to the competent official of
my whereabouts every one year.
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว และขอยืนยันว่ำ หำกได้รับกำรอนุญำตให้
อยู่ต่อในรำชอำณำจักรแล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่ำว โดยเคร่งครัด
I hereby acknowledge all criteria and conditions of the Temporary Stay Permit in
the Kingdom, and bound to follow them once I am approved for the permit.
จึงได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนไว้เป็นหลักฐำน
I hereby sign before the competent official.
ขอแสดงควำมนับถือ
Respectfully,
............................................................... ผู้ยื่นคำร้อง
Applicant
............................................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำร้อง
Officer

(แนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ที่ 20/2561 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561)

