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คําขอหนังสือ รับ รองเพื่อ อยู่ใ นราชอาณาจัก รเป็ นการชั่วคราว
Application for a letter of recommendation for visa extension

รูปถ่าย
Photo

1. ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์การเอกชน (Information of Agency)
1.1 ชื่อองค์การ (ไทย) ...........................................................................................................................................
(Name of Agency in English) ...............................................................................................................
1.2 ชื่อผู้มีตําแหน่งสูงสุดในองค์การ (Name of Head of Agency) นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Miss)
…………………………………… สัญชาติ (nationality) ...................................... อายุ (Age) …………. ปี
1.3 ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน (Address of Agency) ………………………………………………………………………………
โทรศัพท์(Tel.) ................................................... E-mail address ………………………………………………
1.4 ใบอนุญาตจัดตังองค์
้ การ จาก (Registered by) ……………………………………………………. ตามทะเบียน
เลขที่ (Register No.) …………………………. ออกให้ วนั ที่ (Date of Issue) ...................................................
1.5 กิจกรรมขององค์การเอกชนที่ดาํ เนินงานในปัจจุบนั คือ (The Main Activities of Agency) ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ (Information of Foreign Volunteer)
2.1 ชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................................
Name Mr./Mrs./Miss
(first – middle - last)
เพศ (Sex) ………..
สัญชาติ (Nationality) ………………………. เชื ้อชาติ (Race) ……………………… อายุ (Age) ……………ปี
วันเดือนปี เกิด (Date of Birth) ………..………….สถานภาพการสมรส (Marriage status) ……………………
2.2 ภูมิลําเนา (Home Country) ………………………………………………………………………………………….
2.3 วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด (Highest Education) ………………………………… เมื่อปี (Year Graduated) ……………
จากสถาบัน/ประเทศ (Name of Institution / Country) ...............................................…………………………..
2.4 ที่อยูใ่ นประเทศไทย (Address in Thailand) …………………………………………………………. ……………..
โทรศัพท์ (Tel.) …………………………………… E-mail: ……………………………………………………….
2.5 หนังสือเดินทาง เลขที่ (Passport No) ……………………ออกให้ ที่ (Issued at) ………………………………
ออกให้ วนั ที่ (Date of Issue) ……………………… หมดอายุวนั ที่ (Expiry Date) ……………………………….
……………………………………………… ต่ออายุถึงวันที่ (Valid Until) ………………………………………..
2.6 ตรวจลงตราประเภท (Kind of Visa) ................................................... เลขที่ (No.) ……………………………..
ออกให้ วนั ที่ (Date of Issue) ……………………………. ออกให้ ที่ (Issued at) …………………………………
2.7 อาชีพครัง้ สุดท้ ายก่อนทํางานเป็ นอาสาสมัคร (Previous Occupation) …………………………………………….
ตําแหน่ง (Position) ………………………………………………. ชื่อองค์การหรื อหน่วยงาน (Name of Agency)
……………………………………………. ประเทศ (Country) …………………..……….... ระยะเวลาที่ทํางาน
(Period of Work) ………………. ปี สาเหตุที่ลาออก (Reason for Resignation) ……………………………..

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฎิบตั งิ านในองค์การเอกชน (Information of Volunteer Work)
3.1 ชื่อโครงการที่ปฎิบตั งิ าน (Program name) …..................................................................................................
ตําแหน่ง (Position) ……………………………….. สถานที่ปฎิบตั งิ าน (Place of Work) ………………………..
3.2 ระยะเวลาที่ปฎิบตั งิ าน (Period of Work) ……………………. ปี
3.3 วันที่เริ่มปฎิบตั งิ าน (Starting date) ……………………………………………………………….………….………
3.4 รายละเอียดของงานที่ทํา (Job Description) …………………………………………………………. …………...
....................................................................................................................................................................
3. คํารับรองขององค์การเอกชน (Certification of Agency)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า (ชื่อสกุลของอาสาสมัคร) นาย/นาง/นางสาว/ .......................................................................
เป็ นอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฎิบตั งิ านกับ (ชื่อองค์การเอกชน) .................................................................................
เป้นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน การปฎิบตั งิ านเป็ นประโยชน์เกี่ยวข้ องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และอาสาสมัครชาวต่างประเทศผู้นี ้ไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของ
ไทย
ในการนี ้ข้ าพเจ้ าจะติดตามให้ อาสาสมัครผู้นี ้ปฎิบตั งิ านให้ เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พร้ อมนี ้ได้ แนบสําเนาหนังสือเดินทางและรูปถ่าย จํานวน 2 รูปของอาสาสมัครชาว
ต่างประเทศมาด้ วยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
I hereby certify that (Name of Volunteer) Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………
Has been working for (Name of Organization) ……………………………………………………………………………..
More than 2 months. His/her work is related to missions of Ministry of Social Development and Human Security
(MSDHS). His/her behavior will in no way threaten national security or conflict with Thai attitude and culture.
Therefore, I assure to follow up this volunteer will follow to work beneficially in the field and concerned of MSDHS
responsibilities. Enclosed herewith please find copy of his/her passport and 2 photographs.
I hereby certify that the above statements are true in every respect.

(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นคําขอ (ผู้มีตําแหน่งสูงสุดในองค์การ)
Signature (........................................................) Head of Agency
(ลงชื่อ) ......................................................... อาสาสมัครชาวต่างประเทศ
Signature (................................................................................................) Volunteer
วันที่ (Date) ………… เดือน (Month) …………………… พ.ศ. (Year) ………….

