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ขอหยุดการนับจานวนวันอนุญาตพานักในประเทศไทย Re –entry Permit (TM.8) โดยคงสถานะวีซ่าเดิมไว้
เมือ่ ชาวต่างประเทศได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย หรือต่อวีซ่าเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะ
เดิ น ทางออกนอกประเทศ โดยวี ซ่ า ยั ง ไม่ ห มดอายุ แ ละประสงค์ จ ะรั ก ษาสิ ท ธิ ก ารอยู่ ใ นประเทศไทยต่ อ ไป
ชาวต่างประเทศจะต้องทา Re-entry permit (TM.8) ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ
Re-entry permit แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. Re-entry permit แบบ Single คือ ชนิดขออนุญาตครั้งเดียว ใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ครั้งเดียว
ต้องทาทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยเดินทางออกนอกประเทศ หรือมีวีซ่า คงเหลือ
ระยะสั้น ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
2. Re-entry permit แบบ Multiple คือ ชนิดขออนุญาตครั้งเดียว โดยสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาเท่ากับวีซ่าที่มีอยู่ เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้
อยู่ในประเทศไทยแบบรายปี ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อครั้ง
ชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศสามารถทา Re–entry Permit ก่อนออก
เดินทางไปต่างประเทศ ได้ 2 สถานที่คือ
1. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ชั้น 2 อาคารบี (ด้านทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
เอกสารประกอบยื่นคาร้อง
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. แบบคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม.
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สาหรับหนึ่งครั้ง หรือ 3,800 บาท สาหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง
2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 โซน 2 อาคารผู้โดยสาร บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทาง ฝั่งตะวันออก
สามารถยื่นเรื่องขอหยุดการนับจานวนวันอนุญาตพานักในประเทศไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเรียกขึ้น
เครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
เอกสารประกอบยื่นคาร้อง
1. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมสาเนา 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จานวน 1 รูป
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สาหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สาหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง
หมายเหตุ
- การเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ทา Re –entry Permit จะส่งผลให้วีซ่าถูกยกเลิกทันที
- ข้อมูลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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แผนที่และแท็กซี่การ์ดสาหรับชาวต่างประเทศเพื่อใช้เดินทางไปสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
How to get to Bangkok Immigration Office at Chaeng Wattana Soi 7
Use Google map: https://goo.gl/maps/c1ejV (Short URL)
By Taxi: Print out the taxi card below and show it to the taxi driver. Take time about 10 – 15
mins depend on traffic condition and cost around 120 THB + Toll way 15 THB.
Taxi Card : (KMUTNB to Immigration office Building B at Chaeng Wattana Soi 7)
*The toll way 15 THB must be paid by passenger*
(*โปรดใช้มิเตอร์ และใช้ทางด่วนประชาชื่น)
ไปสานักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคาร B ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะซอย 7 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
*เลี้ยวเข้าไปในแจ้งวัฒนะซอย 7 ประมาณ 2.2 กิโลเมตร อาคาร B จะอยู่ด้านในสุด โปรดส่งที่อาคาร B*

Taxi Card : (Immigration to KMUTNB)
(*โปรดใช้มิเตอร์) ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งอยู่เชิงสะพานพระราม 7 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ
Please note that: the immigration office is closed on Saturday, Sunday and all public holidays.
Open from 08:30 to 16:30 Mon-Fri and close from 12:00 – 13:00 for lunch.
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หากท่านไม่มั่นใจประเภทของวีซ่า
โปรดสาเนาเอกสาร Passsport ของลูกจ้างฯ ทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล
ส่งให้ทางศูนย์ความร่วมมือนานาชาติตรวจสอบก่อนเริ่มการจ้างงาน
More information: International Cooperation Centre (ICC office)
Room no. 1018, 10th floor, President office Building, KMUTNB
Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1026 Fax +66(0)2-586-9007
www.icc.kmutnb.ac.th, E-mail: icc@op.kmutnb.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สานักงานอธิการบดี
ห้อง 1018 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
โทร. 1026 ศิริลักษณ์ พึ่งรอด / พิมพ์วลัญช์ มูสิกพันธ์
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