
แบบ สตม.2 

แบบรับทราบหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
     วันที ่  
เรียน  ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว    
อายุ                          สัญชาติ                                             ได้ยื่นค าขออยู่ต่อในราชอาณาจักร  
เพื่อ       
 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรให้ข้าพเจ้าและผู้ใช้สิทธิ์
ติ ด ต าม ของข้ าพ เจ้ า ได้ ท ราบ ว่ าก ารอนุ ญ าต ให้ อ ยู่ ใน ราช อาณ าจั ก ร เป็ น ก ารชั่ วค ราวจะสิ้ น สุ ด ล งทั น ที                                          
หากปรากฏกรณี ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนเหตุผลการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแตกต่างจากที่ร้องขอเดิม 
๒. เงื่อนไขในการอนุญาตให้อยู่ ต่อตามเหตุผลที่ ร้องขอเปลี่ ยนแปลงไป หรือสิ้นสุดด้วยประการใดๆ               

ยกเว้นกรณีต่างด้าวยื่นขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทยหรือของผู้มีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรและผู้มี
สัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเสียชีวิต 

๓. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นนายจ้าง หรือพ้นจากหน้าที่  หรือใบอนุญาตท างาน              
ขาดต่ออายุ หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
           ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่าหากได้รับอนุณาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร
แล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                      ผู้ยื่นค าของ 

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                        
of  Nationality, have applied for a permit to continue my stay in the Kingdom for 
reason of  Study at Panyapiwat Institute of Management    
    
 The official has informed me and my dependents associated with this permit of the terms that the 
permission  will be terminated as a result of the following 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 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. 
          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. 

 

         Respectfully yours, 
 

                          
       Applicant 

                           

Mr.                                    Nyan Htet Naing                          20
Myanmar

Please fill out in the form with a blue pen.
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