
แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตล่วงหน้า (Pre-approval) บนระบบ LTR/ Single Window for

Visa and Work Permit สําหรับคนต่างด้าวที่ขอรับรองคุณสมบัติเพ่ือขอรับการตรวจลงตราคนอยู่ช่ัวคราว

เป็นกรณีพเิศษ ประเภทผู้พาํนักระยะยาว (LTR VISA)
CRITERIA AND CONDITIONS ACKNOWLEDGEMENT FORM FOR PRE-APPROVAL PROCESS ON 

THE LTR/ SINGLE WINDOW FOR VISA AND WORK PERMIT SYSTEM FOR A FOREIGNER 
APPLYING FOR QUALIFICATION ENDORSEMENT FOR LONG-TERM RESIDENT VISA (LTR VISA) 

วนัท่ี ................ เดือน ............................. พ.ศ. ...............

Day     Month Year 
เรียน ผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง

To Commissioner of Immigration Bureau 

ดว้ย ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................... อาย ุ............... ปี

 I Mr., Mrs., Miss   ......................................................................................... Age ...........Years

สัญชาติ..............................................ถือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง เลขท่ี ................................

Nationality ............................................Passport or Document in lieu of passport No. ................................

โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการขอรับการ

อนุญาตล่วงหน้า (Pre-approve) บนระบบ LTR/Single Window for Visa and Work Permit สําหรับคนต่าง

ด้าวท่ีขอรับรองคุณสมบติัเพ่ือขอรับการตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผูพ้าํนักระยะยาว (LTR

VISA) ให้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องเพิ่มในระบบ LTR / Single Window for Visa and Work Permit 

เอกสารซ่ึงยงัไม่ได้แนบในระบบดังกล่าว ณ ขณะน้ี ก่อนขอรับการตรวจลงตรา LTR Visa และแสดงเอกสารให้แก่

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองในการขอรับการตรวจลงตรา LTR Visa ณ ศูนยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตทาํงาน ดงัต่อไปน้ี

I have been informed by the officer of the Board of Investment the criteria and conditions for 
pre-approval process on the LTR/ Single Window for Visa and Work Permit system for a foreigner 
applying for qualification endorsement for Long-Term Resident Visa (LTR Visa) and I acknowledge 
that I am required to upload in the LTR/Single Window for Visa and Work Permit system before 
receiving LTR Visa, the following documents which I have not submitted in the system at this 
point and present them to the Immigration officer in the event of LTR visa issuance at the One 
Stop Service Center for Visa and Work Permit;  

1. ตราประทบัการตรวจลงตราในปัจจุบนัซ่ึงไดด้าํเนินการยกเลิกแลว้โดยสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบร้อย โดยจะต้องมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหลงัการยกเลิกการตรวจลงตราเหลือ

เพียงพอในการขอรับการตรวจลงตรา LTR Visa ณ ศูนยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตทาํงาน

The current visa which has been cancelled by the Immigration, with the remaining
permission to stay in the Kingdom after the visa cancellation, sufficient to receive LTR
Visa at the One Stop Service Center for Visa and Work Permit



2. ตน้ฉบบัและสําเนาของใบ ตม.6 ในกรณีท่ีไดเ้ดินทางเขา้ราชอาณาจกัรคร้ังล่าสุดก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2565 หรือเดินทางเขา้มาทางด่านตรวจคนเขา้เมืองชายแดน 

Original and photocopy of TM.6 in case you have previously entered Thailand before 
July 1st, 2022 or entered through the immigration control at land border checkpoints  
 

3. ตน้ฉบบัของใบรับแจง้การอยู่เกินกว่า 90 วนัของบุคคลต่างดา้ว (ตม.47) จากการรายงานตวัสําหรับการอยู่

เกิน 90 วนัคร้ังล่าสุด 

Original receipt of notification (TM.47) from the previous notification of staying over 
90 days  

 
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนดงักล่าวแลว้ และขอยนืยนัวา่ หากไดรั้บการอนุญาตล่วงหนา้ (Pre-approval) 

บนระบบ LTR/Single Window for Visa and Work Permit สําหรับคนต่างดา้วท่ีขอรับรองคุณสมบติัเพื่อขอรับ

การตรวจลงตราคนอยูช่ัว่คราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผูพ้าํนกัระยะยาว (LTR VISA) ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขดงักล่าวโดยเคร่งครัด  
I do hereby acknowledge the criteria and conditions for pre-approval process on the LTR/Single 
Window for Visa and Work Permit system for a foreigner applying for qualification endorsement 
for Long-Term Resident Visa (LTR Visa) and confirm that if I have been granted pre-approval on 
the LTR/Single Window for Visa and Work Permit system, I will strictly follow the 
abovementioned criteria and conditions.  
 

จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
I hereunder sign my name as the evidence.  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ  
Respectfully yours,  
 

 
...............................………………………………………ผูย้ืน่คาํร้อง  

Applicant  
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