แบบ สตม.

แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงือนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัวคราว
วันที......................…………………..
เรียน ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว....................................................................................................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ........................................ได้ยืนคําขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพือ.........................................................................................................
โดยพนักงานเจ้าหน้าทีได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงือนไขในการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรให้ข้าพเจ้า
ได้ทราบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัวคราวจะสินสุดลงทันที หากปรากฏกรณี ดังนี
. เปลียนเหตุผลการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแตกต่างจากทีร้องขอเดิม
. เงือนไขในการอนุญาตให้อยู่ต่อตามเหตุผลทีร้องขอเปลียนแปลงไป หรือสินสุดลงด้วยประการใดๆ
ยกเว้นกรณีคนต่างด้าวยืนขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทยหรือของผู้มีถินทีอยู่ในราชอาณาจักรและผู้มีสัญชาติไทยหรื
อผู้มีถินทีอยู่ในราชอาณาจักรเสียชีวิต
. กรณีมีการเปลียนแปลงนิติบุคคลหรือองค์กรซึงเป็นนายจ้าง หรือพ้นหน้าที หรือใบอนุญาตทํางานขาดต่ออายุ
หรือเปลียนสถานศึกษา และอืนๆ ตามตารางแนบท้ายแบบ สตม.
ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงือนไขดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่าหากได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้ว
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด จึงได้ลงลายมือชือต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าทีไว้เป็นหลักฐาน
ขอแสดงความนับถือ
......................................................................................ผู้ยืนคําขอ
ACKNOWLEDGEMENT OF TERMS AND CONDITIONS FOR
PERMIT OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM OF THAILAND
Date………………..……..…..
To:
Commissioner of Immigration Bureau
I,(Title)……...(Name)…...............................…………………………………………………..…………....age………year(s)
Of………………………Nationality, have applied for a permit to continue my stay in the Kingdom for the reasons of…………………..
……………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…
The official has informed me that the permission will be terminated as a result of the following s cases:
1. Change of reason for continuation upon which this permit was granted.
2. Condition of permit changes or ends in every respect, except in the case that the applicant applying for a permit is a family
member of a person of Thai nationality or a resident of the Kingdom, and such person loses his life.
3. Change or juristic person or employer status , termination of duty, expiration of work permit or change of establishment
of education establishment and for any reason provided in table attached to this form. I do hereby acknowledge the terms and conditions
applicable to this permit. I confirm that if I am permitted to stay, I will follow the above mentioned terms and conditions strictly. As
evidence in this mater, I hereunder sign my name in the presence of officer
Respectfully yours,
…………….……...…………….. Applicant

การกําหนดเงือนไขการอนุญาตสินสุดทันที (แบบ สตม. )
Conditions of stay permit will be terminated attached to Immigration Form 2

เหตุแห่งความจําเป็น /Reason of Necessity……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

เงือนไข / Conditions
เปลียนเหตุผล/ Change of reason.
มีการเปลียนแปลงใด ๆ เกียวกับการปฏิบัติหน้าที (เปลียนแปลงนิติบุคคลซึงเป็นนายจ้าง หรือพ้นหน้าที)
Any change related to duty (change of juristic person or employer status or termination of duty).
เลิกกิจการ/ Employer closure.
เปลียนนายจ้าง (สถานศึกษา)/ Change of employer (educational institution)
เปลียนสถานศึกษา/ Closure of educational institution.
เปลียนทีค้นคว้าวิจัย/ Closure of educational institution or research institute.
เปลียนนายจ้าง/ Change of employer.
การดําเนินคดีหรือดําเนินกระบวนการพิจารณาอันเกียวกับคดีเสร็จสิน /Prosecution or proceeding of prosecution completed.
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเสร็จสิน/ Process of national verification completed.

......................................................................................
ผู้ยืนคําขอ/ Applicant

