
สารบญัเอกสาร (Document list) 

1. แบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 1 (Visa Application Form 1)  จ  านวน 5 หนา้ 

: ส าหรบัผูส้มคัรทั่วไป (For General Visa Application) 

2. แบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 2 (Visa Application Form 2)  จ  านวน 1 หนา้ 

: ส าหรบัผูท่ี้ไดเ้ลขวีซา่จากเกาหลีแลว้ (For those in possession of visa issuance 

confirmation) 

3. เอกสารรบัรองสขุภาพ (Health Condition Report Form)  จ  านวน 1 หนา้ 

4. เอกสารยินยอมการกกัตวั (Consent to Facility Quarantine)  จ  านวน 1 หนา้ 
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사증발급신청서 
 VISA APPLICATION FORM 

 

<신청서 작성방법>  

 ‣ 신청인은 사실에 근거하여 빠짐없이 정확하게 신청서를 작성하여야 합니다.  

 ‣ 신청서상의 모든 질문에 대한 답변은 한글 또는 영문으로 기재하여야 합니다. 

 ‣ 선택사항은 해당 칸[  ] 안에 √ 표시를 하시기 바랍니다.  

 ‣‘기타’를 선택한 경우, 상세내용을 기재하시기 바랍니다.  

<How to fill out this form>  <วิธีกรอกแบบฟอรม์สมคัร> 
 ‣ The applicant must fill out this form completely and correctly. กรอกแบบฟอรม์ตามขอ้เท็จจริงใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
 ‣ The applicant must write in block letters either in English or Korean. กรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านัน้ 

 ‣ For multiple-choice questions, the applicant must check [√] all that apply. เขียนเครื่องหมาย [√] หนา้ตวัเลือกที่เก่ียวขอ้ง 
 ‣ If the applicant selects‘Other’, please provide more information in the given space. หากเลือก ‘อ่ืน ’ๆกรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

. 인적사항 / PERSONAL DETAILS / ข้อมูลส่วนบุคคล 

PHOTO รูป 

여권용사진 

(35㎜×45㎜) 

- 흰색 바탕에 모자를 쓰지 

않은 정면 사진으로 촬영일

부터 6개월이 경과하지 않

아야 함 

A color photo taken within 

the last 6 months (full 

face without hat, front 

view against white or off-

white background) 

พืน้หลงัสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน. 

1.1 여권에 기재된 영문 성명/Full name in English (as shown in passport)  

  성 Family Name    명 Given Names  

 

1.2 한자성명 漢字姓名  1.3 성별 Sex   
남성/Male/ชาย[   ]  여성/Female/หญิง[   ] 

1.4 생년월일 Date of Birth (yyyy/mm/dd)  
 

1.5 국적  Nationality   

1.6 출생국가 Country of Birth  1.7 국가신분증번호 National Identity No. 

1.8 이전에 한국에 출입국하였을 때 다른 성명을 사용했는지 여부   
 Has the applicant ever used any other names to enter or depart Korea?  ท่านมี หรือ เคยใชช้ือ่-นามสกลุอืน่ในการเดินทางเขา้-ออกประเทศเกาหลหีรือไม่ 

아니요 No ไม่มี [  ] 예 Yes มี [  ] →‘예’선택 시 상세내용 기재 If‘Yes’, please provide details  

    (성 Family Name นามสกุล                               , 명 Given Name ชื่อ                                    ) 

1.9 복수 국적 여부 Is the applicant a citizen of more than one country? ทา่นมีมากกว่าหนึ่งสญัชาติหรอืไม่ 아니요 No ไม่มี [  ] 예 Yes ม ี[  ]   

   →‘예’선택 시  상세내용 기재 If‘Yes’, please write the countries หากมี กรุณาระบรุายละเอียด (                                )  

공용란 FOR OFFICIAL USE ONLY ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

기본사항 체류자격  체류기간  사증종류 단수ㆍ복수(2회, 3회 이상) 

접수사항 접수일자  접수번호  처리과  

허가사항 허가일자  사증번호  고지사항  

결 재 

담당자  

가 [   ] 

부 [   ] 

<심사의견> 

 

 

  

  

< 수입인지 부착란 >  
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หากมี กรุณาเขียนอธิบายเหตผุลการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ 

แบบฟอรม์ยืน่สมัครวีซ่า 

ชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดินทาง 
 

 

 

หมายเลขประจ าตวัประชาชน  
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2. 여권정보 / PASSPORT INFORMATION / ข้อมูลพาสปอรต์ 

2.1 여권종류 Passport Type  ประเภทพาสปอรต์ 

외교관 Diplomatic  นกัการทตู [   ] 관용 Official  ราชการ [   ] 

              일반 Regular  ธรรมดา [   ]              기타 Other  อืน่ๆ [   ] 

    → ‘기타’상세내용 If‘Other’, please provide details  ในกรณีมีพาสปอรต์ประเภทอืน่ๆ กรุณาระบรุายละเอยีด (                     ) 

2.2 여권번호 Passport No.  หมายเลขพาสปอรต์ 
 

2.3 발급국가 Country of Passport ประเทศที่ออก 
 

2.4 발급지 Place of Issue  สถานที่ออก 
 

2.5 발급일자 Date of Issue วนัที่ออก 
 

2.6 기간만료일 Date Of Expiry วนัหมดอายุ 
 

 

2.7 다른 여권 소지 여부 Does the applicant have any other valid passports ? ท่านใชพ้าสปอรต์เล่มอืน่อกีหรือไม่ 아니요 No ไม่ [   ] 예 Yes ใช ่[   ]  
   → ‘예’선택 시  상세내용 기재 If ‘Yes’, please provide details หาก ‘ใช’้กรุณาระบรุายละอยีด 

  a) 여권종류 Passport Type ประเภทพาสปอรต์ 

외교관 Diplomatic  นกัการทตู [   ] 관용 Official ราชการ [   ] 

               일반 Regular ธรรมดา [   ]               기타 Other อืน่ๆ [   ] 

  b) 여권번호 Passport No. หมายเลขพาสปอรต์ 
 

 c) 발급국가 Country of Passport  ประเทศที่ออก 
 

 d) 기간만료일 Date of Expiry  วันหมดอายุ 
 

 

3. 연락처 / CONTACT INFORMATION / ข้อมูลผู้ตดิต่อ 

3.1 본국 주소 Home Country Address of the applicant / ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น 
 

3.2 현 거주지 Current Residential Address *현 거주지가 본국 주소와 다를 경우 기재 / Write if it is different from the above address 

 ที่อยู่ปัจจบุนั *กรณีไม่ไดอ้าศยัตามที่อยู่ทะเบียนบา้น กรุณาระบขุอ้มลูเพ่ิมเติม  

3.3 휴대전화 Cell Phone No.หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ 3.4 일반전화 Telephone No. หมายเลขโทรศัพทบ์า้น 3.5 이메일 E-mail อีเมล ์
 

3.6 비상시 연락처 Emergency Contact Information บคุคลที่ติดต่อไดก้รณีฉกุเฉิน 

  a) 성명 Full Name in English ชื่อ-นามสกุล ภาษาองักฤษ   b) 거주국가 Country of Residence ประเทศที่อาศยั 

  c) 전화번호 Telephone No. หมายเลขโทรศัพท ์   d) 관계 Relationship to the applicant ความสมัพนัธ์ 
 

4. 혼인사항 및 가족사항 / MARITAL STATUS AND FAMILY DETAILS / สถานภาพการสมรส 

4.1 현재 혼인사항 Current Marital Status สถานภาพการสมรสปัจจบุัน 
기혼 Married  แต่งงาน [   ] 이혼 Divorced  หย่า [   ] 미혼 Single  โสด [   ] 

4.2 배우자 인적사항 Personal Information of the applicant’s Spouse *기혼으로 표기한 경우에만 기재 If‘Married’please provide details of the spouse 

 กรณีแต่งงาน กรุณากรอกขอ้มลูผูส้มรส 

  a) 성 Family Name (in English) นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   b) 명 Given Names (in English) ชื่อ (ภาษาองักฤษ) 

  c) 생년월일 Date of Birth (yyyy/mm/dd) ปีเดือนวันเกิด   d) 국적 Nationality สญัชาติ 

  e) 거주지 Residential Address ที่อยู่   f) 연락처 Contact No. หมายเลขโทรศพัท ์

4.3 자녀 유무 Does the applicant have children? มีบุตรหรือไม่? 

없음 No ไม่มี  [   ] 있음 Yes  มี [  ] 자녀수 Number of children จ  านวนบุตรที่มี [  ] 
 

5. 학력 / EDUCATION / ระดับการศกึษา 

5.1 최종학력 What is the highest degree or level of education the applicant has completed ? ระดบัการศกึษาสูงสดุ 

석사/박사 Master’s /Doctoral Degree   ปริญญาโท/เอก [   ]  대졸 Bachelor’s Degree  ปรญิญาตรี [   ] 

  고졸 High School Diploma   มธัยมศึกษาตอนปลาย [   ] 기타 Other  อื่น ๆ [   ] 

   → ‘기타’선택 시 상세내용 기재 If‘Other’, please provide details (                                              ) 

5.2 학교명 Name of School ชื่อโรงเรียน 
 

5.3 학교 소재지 Location of School(city/province/country) สถานที่ตั้งของโรงเรยีน 
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6. 직업 / EMPLOYMENT / อาชีพ 
6.1 직업  Current personal circumstances อาชีพปัจจบุัน 
사업가 Entrepreneurนกัลงทุน/เจา้ของกิจการ [   ] 자영업자 Self-Employed ธุรกิจส่วนตวั [   ] 직장인 Employed ลกูจา้ง [   ] 

공무원 Civil Servant ขา้ราชการ [   ]  학생 Student นกัเรยีน [   ] 퇴직자 Retired เกษียณอายุ [   ] 

무직 Unemployed ว่างงาน [   ]  기타 Other อืน่ๆ [   ]  

   → ‘기타’선택 시 상세내용 기재 If ‘Other’, please provide details กรณีเลือก ‘อืน่ๆ’ กรุณาระบรุายละเอียด (                    ) 
6.2. 직업 상세정보 Employment Details  ขอ้มลูการท างาน  
  a) 회사/기관/학교명 Name of Company/Institute/School ชื่อบริษัท/สถาบัน/โรงเรียน 
      

  b) 직위/과정 Position/Course ต าแหน่ง 
    

  c) 회사/기관/학교 주소 Address of Company/Institute/School ที่อยู่บรษัิท/สถาบนั/โรงเรยีน 
      

  d) 전화번호 Telephone No. หมายเลขโทรศัพท ์
 

 

7. 방문정보 / DETAILS OF VISIT / รายละเอียดการเดินทาง 

7.1 입국목적 Purpose of Visit to Korea จดุประสงคใ์นการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี 

관광/통과 Tourism/Transit ท่องเที่ยว [   ]  행사참석/Meeting, Conference ประชมุ [   ]   의료관광 Medical Tourism 
การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ  [   ] 

단기상용 Business Trip ธุรกิจ [   ] 유학/연수 Study/Training ศึกษาต่อ/อบรม [   ] 취업활동 Work ท างาน [   ] 

무역/투자/주재 Trade/Investment/Intra-
Corporate Transferee ลงทุน [   ]   

가족 또는 친지방문  Visiting 
Family/Relatives/Friends  

เยี่ยมครอบครัว/เพื่อน  [   ]  
결혼이민 Marriage Migrant แต่งงาน [   ] 

외교/공무 Diplomatic/Official  
การทูต/ราชการ [   ] 기타 Other อื่นๆ [   ]   

   → ‘기타’선택 시 상세내용 기재 If ‘Other’, please provide details กรณีเลอืก ‘อืน่ๆ’ กรุณาระบรุายละเอยีด (                       ) 

7.2 체류예정기간 Intended Period of Stay ระยะเวลาที่ตอ้งการอยู่ในเกาหลี 
 

7.3 입국예정일 Intended Date of Entry วันเดือนปีที่คาดว่าจะเดินทางเขา้เกาหลี 
 

7.4 체류예정지(호텔 포함) Address in Korea (including hotels) ที่อยู่ในเกาหลี (บา้น หอพกั โรงแรม)   

   

7.5 한국 내 연락처 Contact No. in Korea  

 

7.6 과거 5년간 한국을 방문한 경력  Has the applicant travelled to Korea in the last 5 years ?  
    아니요 No ไม่ [   ] 예 Yes เคย [   ] → ‘예’선택 시 상세내용 기재 If ‘Yes’, please provide details of any visits to Korea  
    (     ) 회 times จ านวนครัง้,      

방문목적 Purpose of Visit จดุประสงคใ์นการเดินทาง 방문기간 Period of Stay ระยะเวลาพ านัก 
 (yyyy/mm/dd)~ (yyyy/mm/dd) 

  

  

  

  

  

 

7.7 한국 외에 과거 5년간 여행한 국가 Has the applicant travelled outside his/her country of residence, besides to Korea, in the last 5 years? 
ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศ (ยกเวน้เกาหล)ี ภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรอืไม่ 

     아니요 No ไม่ [   ]   예 Yes เคย [   ]   → ‘예’선택 시 상세내용 기재 If ‘Yes’, please provide details of these trips  

 국가명 Name of Country (in English)  
ชื่อประเทศ (ภาษางองักฤษ) 

방문목적 Purpose of Visit  

จดุประสงคใ์นการเดินทาง 
방문기간 Period of Stay ระยะเวลาพ านัก 

(yyyy/mm/dd)~ (yyyy/mm/dd) 

   

   

   

   

   

210㎜×297㎜[백상지(80ｇ/㎡) 또는 중질지(80ｇ/㎡)] 

หมายเลขโทรศพัทใ์นเกาหลี 

 
หากเคยเดินทาง กรุณาระบรุายละเอียด 

หากเคยเดินทาง กรุณาระบรุายละเอียด 
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7.8. 국내 체류 가족 유무 Does the applicant have any family member(s) staying in Korea? ท่านมีครอบครวัอาศยัอยู่ที่เกาหลีหรือไม่? 
      아니요 No ไม่ม ี[   ]  예 Yes มี [   ]  → ‘예’선택 시 상세내용 기재 If ‘Yes’, please provide details of the family member(s) 

성명 Full name in English ชื่อ-นามสกุล ภาษาองักฤษ 
생년월일 Date of Birth 

ปีเดือนวันเกิด  
(yyyy/mm/dd) 

국적 สญัชาติ 
Nationality 

관계 Relationship to the 
applicant ความสมัพนัธ์ 

    

    

    

    

 * 참고 : 가족의 범위 – 배우자, 자녀, 부모, 형제 *หมายเหตุ บคุคลในครอบครวั – คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา, พีน่อ้ง 
   Note : Scope of a Family Member - the spouse, father, mother, children, brothers and sisters of the applicant 

7.9. 동반입국 가족 유무 Is the applicant travelling to Korea with any family member(s)? ท่านจะเดินทางเขา้เกาหลกีบับุคคลในครอบครวัหรือไม่? 

      아니요 No ไม่ม ี[   ]  예 Yes มี [   ]   → ‘예’선택 시 상세내용 기재 If ‘Yes’, please provide details of the family 

member(s) the applicant is travelling with หากมี กรุณาระบรุายละเอียดบคุคลในครอบครวัที่จะเดินทางไปดว้ย 

성명 Full name in English ชื่อ-นามสกุล ภาษาองักฤษ 
생년월일 Date of Birth  

ปีเดือนวันเกิด 
 (yyyy/mm/dd) 

국적 สญัชาติ 
Nationality 

관계 Relationship to  
the applicant ความสมัพนัธ์ 

    

    

    

    

 * 참고 : 가족의 범위 – 배우자, 자녀, 부모, 형제 *หมายเหตุ บคุคลในครอบครวั – คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา, พีน่อ้ง 
   Note : Scope of a Family Member - the spouse, father, mother, children, brothers and sisters of the applicant 

 

8. 초청인 정보 / DETAILS OF SPONSOR / ข้อมูลผู้สนับสนุนหรือผู้เชิญ 

8.1 초청인/초청회사 Is there anyone sponsoring the applicant for the visa ? ท่านมีผูส้นับสนนุ/เชิญในการสมัครวีซ่าหรือไม่? 

     아니요 No ไม่มี [  ] 예 Yes มี [  ]  → ‘예’선택 시 상세내용 기재 If ‘Yes’, please provide details หาก ‘มี’ กรุณาระบรุายละเอยีด 
  a) 초청인/초청회사명 Name of visa sponsor (Korean, foreign resident in Korea, company, or institute) ชื่อผูส้นับสนุน/เชิญ 
(คนเกาหลี,ต่างชาติที่อาศัยในเกาหลี, บริษัท หรือสถาบนั), 

  b) 생년월일/사업자등록번호 Date of Birth/Business Registration No. 
ปีเดือนวันเกิดของบคุคล/หมายเลขจดทะเบียนบรษัิท 

  c) 관계 Relationship to the applicant 
ความสมัพนัธ์ 

  d) 주소 Address ที่อยู่   e) 전화번호 Phone No. หมายเลขโทรศพัท ์
 

9. 방문경비 / FUNDING DETAILS / ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

9.1 방문경비(미국 달러 기준) Estimated travel costs(in US dollars) ประมาณค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (ดอลล่ารส์หรฐั) 
     

9.2 경비지불자 Who will pay for the applicant’s travel-related expenses ? (Any person including the applicant and/or institute) 
ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง? 

  a) 성명/회사(단체)명 Name of Person/Company(Institute) ชื่อบุคคล/บริษัท (สถาบัน) 
 

 b) 관계 Relationship to the applicant 
ความสมัพนัธ์ 

  c) 지원내용 Type of Support ค่าใชจ้่ายที่ไดร้บัการสนับสนุน 
     

 d) 연락처 Contact No. หมายเลขโทรศัพท ์
     

 

10. 서류 작성 시 도움 여부 / ASSISTANCE WITH THIS FORM / บุคคลที่ช่วยกรอกแบบฟอรม์วีซ่า 

10.1 이 신청서를 작성하는데 다른 사람의 도움을 받았습니까? Did the applicant receive assistance in completing this form?     
          아니요 No ไม่มี [  ] 예 Yes มี [  ]  → ‘예’선택 시 상세내용  If ‘Yes’, please provide details of the person who assisted the applicant 

성명 Full Name ชื่อ-นามสกุล 생년월일 Date of Birth 
ปีเดือนวันเกิด (yyyy/mm/dd) 

연락처 Telephone No. 
หมายเลขโทรศัพท ์

관계 Relationship to the 
applicant ความสมัพนัธ์ 
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มีบคุคลช่วยกรอกแบบฟอรม์วีซ่าหรอืไม่? 

 

**หากมีบุคคลให้ความช่วยเหลือในการ ’จัดเตรียม’ รวมไปถึงช่วย ‘กรอกเอกสาร’ 
กรุณากรอกข้อ 10 ด้วย 



(제5쪽 / Page5)) 

 유의사항 Notice 

 1. 위 기재사항과 관련하여 자세한 내용은 별지로 작성하거나 관련 서류를 추가로 제출할 수 있습니다.   

 If extra space is needed to complete any item, record on a separate sheet of paper or submit relevant documents which could 

support the application.   
  หากตอ้งการพืน้ท่ีในการกรอกขอ้มลูเพ่ิมเติม กรุณาเขียนในกระดาษเพ่ิมหรือเพ่ิมเอกสารท่ีสนบัสนนุในการสมคัรวีซ่า 

 2. 대한민국 사증을 승인받은 후 분실 또는 훼손 등의 사유로 여권을 새로 발급받은 경우에는, 정확한 개인정보를 반영할 수 있도록 변경

된 여권정보를 사증처리기관에 통보해야 합니다.  

 If you received Korean visa approval, and have new passport issued thereafter in lieu of lost/damaged passport, you 

must notify the concerned visa office of changes in your passport information. 
  หากไดร้บัวีซ่าเกาหลีแลว้ เม่ือเปลี่ยนเลม่พาสปอรต์ หรอืพาสปอรต์เลม่ท่ีมีวีซ่าสญูหาย/เสียหาย ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูพาสปอรต์ 

 3. 사증을 발급받았더라도 대한민국 입국 시 입국거부 사유가 발견될 경우에는 대한민국으로의 입국이 허가되지 않을 수 있습니다. 

   Possession of a visa does not entitle the bearer to enter the Republic of Korea upon arrival at the port of entry if 

he/she is found inadmissible. 
       หากถูกปฏิเสธการเขา้เมืองในขณะเดินทางเขา้ประเทศ แมจ้ะเป็นบุคคลท่ีไดร้บัการออกวีซ่าจะไม่ไดร้บัสิทธิในการเดินทางเขา้สาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

 4. 「출입국관리법 시행규칙」 제9조제1항에 따라 C 계열 사증소지자는 입국 후에 체류자격을 변경할 수 없습니다.  

   Please note that category C visa holders are not able to change their status of stay after their entry into the Republic of 

Korea in accordance with Article 9(1) of the Enforcement Regulations of the Immigration Act.  

ผูท่ี้ถือวีซ่าประเภท C ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าไดห้ลงัจากเดินทางเขา้สาธารณรฐัเกาหลีใตต้ามกฎระเบียบขอ้บงัคบัมาตราท่ี 9 (1) ของส านกังานตรวจคนเขา้เมืองสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

 5. 허위사실 기재가 확인되는 경우에는 사증발급ㆍ체류허가가 취소되며, 형사처벌ㆍ입국금지의 대상이 될 수 있습니다. 

 Stating false information leads to revocation of a visa and permission to stay, and may result in criminal punishments and an 

entry ban to the Republic of Korea. หากตรวจพบวา่มีการย่ืนเอกสารปลอมแปลง วีซ่าและใบอนุญาตพ านกัอาศัยจะถูกยกเลิก และอาจมีการลงโทษทางอาญารวมถึงการหา้มเขา้ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้

6. 사증발급 신청 결과는 ‘대한민국 비자포털(www.visa.go.kr)’에서 확인*하여야 하며, 사증발급거부통지서를 문서로 교부받고자 하는 경우

에는 직접 공관을 방문하여 신청하여야 합니다. 

    * 확인 방법 : 비자포털 초기화면 좌측 ‘조회/발급’-‘진행현황 조회 및 출력’-‘재외공관’을 선택하고 여권번호, 성명, 생년월일 입력 후 조회 

   Visa applicants must check online on the Korea Visa Portal website* (www.visa.go.kr) for visa application results. To 

receive the disapproval notice in written form, visa applicants must visit the diplomatic office and apply in person.  

  * How to check results: click ‘Check Application Status’ located on the left side of the Visa Portal main display – click ‘Check Application 

Status & Print’- select ‘Diplomatic Office’ and input information in the blanks 
             ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งเขา้ไปตรวจสอบสถานะวีซ่าท่ี ‘Korea Visa Portal (www.visa.go.kr)’ ในกรณีท่ีวีซ่าถูกปฏิเสธ หากผูส้มคัรตอ้งการรายละเอียดท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งเขา้มาท่ีสถานเอกอคัรราชทูตเพ่ือย่ืนเรือ่งขอดว้ยตนเอง 

*วิธีตรวจสอบสถานะวีซ่า : เขา้ไปท่ีหนา้แรกของเว็บไซต ์เลอืก ‘Check Application Status’ ทางซ้ายมือ > เลือก ‘Check Application Status & Print’ > เลือก ‘Diplomatic Office’ และใสร่ายละเอียดในชอ่งวา่ง 
 

 

 

11. 서약 / DECLARATION / ลงลายมือชื่อ 

  본인은 유의사항에 동의하며, 이 신청서에 기재된 내용이 거짓 없이 정확하게 작성되었음을 확인합니다. 또한 본인은 대한민국의 출입국관리

법 규정을 준수할 것을 서약합니다. 

   I declare that I agree with the terms of application including the contents of the notice provided above, statements 
made in this application are true and correct, and that I will comply with the Immigration Act of the Republic of Korea. 
   ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทุกอย่างท่ีกรอกในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ และขา้พเจา้ขอยอมรบัในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานตรวจคนเขา้เมืองสาธารณรฐัเกาหลีใต ้

  /         /         /  신청일자 (년. 월. 일) DATE OF APPLICATION (yyyy/mm/dd) ปีเดือนวนัที่สมคัร                           

 신청인 성명                                                                        (자필서명)    

     
                          Applicant Name ชื่อ-นามสกุลผูส้มัคร                                          SIGNATURE OF APPLICANT ลายมือชื่อผูส้มัคร  
 

※ 17세 미만자의 경우 부모 또는 법정후견인의 서명을 기재할 것 

 ※ Signature of Parent or Legal Guardian is required for a person under 17 years of age ลายมือช่ือผูป้กครอง ในกรณีผูส้มคัรอายุต ่ากวา่ 17 ปี 

 ※ 위 서명란에 본인의 성명과 서명을 기재하지 않는 경우 사증발급이 불허될 수 있음 

 ※ Failure to provide name and signature may result in your application being denied.  หากผูส้มคัรไม่ลงช่ือ-นามสกุลและลายมือช่ือดา้นบน อาจส่งผลใหว้ีซ่าถูกปฏิเสธ 

첨부서류 

ATTACHMENT 
 1. 「출입국관리법 시행규칙」 제76조제1항 관련 [별표 5] 사증발급신청 등 첨부서류  

처리절차 

  

신청서 작성 
Application 

 접 수 
Reception 

 심 사 
Review 

 결 재 
Approval 

 사증 발급 
Issuance 

신청인 

Applicant 
  

처 리 기 관 
(재외공관) 

Diplomatic Mission 
  

처 리 기 관 
(좌동) 

Diplomatic Mission 
  

처 리 기 관 
(좌동) 

Diplomatic Mission 
  

처 리 기 관 
(좌동) 

Diplomatic Mission 
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■ 출입국관리법 시행규칙 [별지 제17호의3서식] <신설 2018. 6. 12.>

- 사증발급인정서를 발급받은 사람 -

사 증 발 급 신 청 서
APPLICATION FOR VISA

For those in possession of visa issuance confirmation

‣ 신청인은 사실에 근거하여 빠짐없이 정확하게 신청서를 작성하여야 합니다.

You must fill out this form completely and correctly.

‣ 신청서상의 모든 질문에 대한 답변은 한글 또는 영문으로 기재하여야 합니다.

 You must write in block letters either in English or Korean.

‣ 해당 칸[  ] 안에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

For multiple-choice questions, you must check [√] all that apply.

1. 인적사항 / PERSONAL DETAILS

PHOTO รูป
여권용사진
(35㎜×45㎜)

- 흰색 바탕에 모자를 쓰지 
않은 정면 사진으로 촬영일
부터 6개월이 경과하지 

않아야 함
A color photo taken 

within last 6 months(full 
face without hat, front 

view against white or off-
white background)×

45㎜)-

1.1 여권에 기재된 영문 성명/Full name in English (as shown in your passport)

 성 명 Full Name

1.2 한자성명 漢字姓名 1.3 성별 Sex 

남성/Male/       [   ]  여성/Female/     [   ]

1.4 생년월일 Date of Birth(yyyy/mm/dd) 1.5 국적  Nationality

1.6 출생국가 Country of Birth 1.7 국가신분증번호 National Identity No.

1.8 이전에 한국에 출입국하였을 때 다른 성명을 사용했는지 여부 
 Have you ever used any other names to enter or depart Korea?

아니요 No ไมมี [   ]  예 Yes มี [   ] →‘예’선택 시 상세내용 기재 If‘Yes’please provide details

 (성 명  Full Name             )

1.9 복수 국적 여부 Are you a citizen of more than one country ? ทานมีมากกวาหนึ่งสัญชาติหรือไม  아니요 No ไมมี [   ]   예 Yes มี [   ]

 →‘예’선택 시  상세내용 기재 If‘Yes’please write the countries หากมี กรุณาระบุรายละเอียด (                              )

2. 사증발급인정서 발급내용 / DETAILS OF VISA ISSUANCE CONFIRMATION
2.1 사증발급인정번호 Confirmation No. 2.2 발급일 Issue Date

2.3 여권번호 Passport No. 2.4 여권만료일 Passport Expiry Date

2.5 여권 변경 여부(최근 3개월 이내)Change of Passport(within recent 3 months)
 아니요 No      [   ]  예 Yes    [   ] 

 본인은 이 신청서에 기재된 내용이 거짓 없이 정확하게 작성되었음을 확인합니다. 또한 본인은 대한민국의 출입국관리법 규정을 준수할 것을 서약합니다.

 I declare that the statements made in this application are true and correct to the best of my knowledge and belief, and that I will 

comply with the Immigration Act of the Republic of Korea. 

신청일자 (년 월 일) DATE OF APPLICATION (yyyy/mm/dd)

 yyyy ปี    /  mm เดอืน  / dd  วนั   

신청인 서명 또는 인  SIGNATURE OF APPLICANT/SEAL/ลายมือชื่อ

17세 미만자의 경우 부모 또는 법정후견인의 서명 또는 인 
Signature/Seal of Parent or Legal Guardian´s for a person under 17 years of age 

공용란 FOR OFFICIAL USE ONLY 

기본사항 체류자격 체류기간 사증종류 단수ㆍ복수(2회, 3회 이상)

접수사항 접수일자 접수번호 처리과

허가사항 허가일자 사증번호 고지사항

결  재

담당자
가 [   ]

부 [   ]

<심사의견>

< 수입인지 부착란 >
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แบบฟอรมยื่นวีซาสําหรับผูมีหมายเลขวีซา

ขอมูลสวนบุคคล

กรอกแบบฟอรมตามขอเท็จจริงใหถูกตองและครบถวน

กรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเทานั้น

เขียนเครื่องหมายถูก [√] หนาตัวเลือกที่เกี่ยวของ

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังฤษตามหนังสือเดินทาง

นามสกุล - ชื่อ

เพศ

ชาย  หญิง 
ปเดือนวันเกิด สัญชาติ

ประเทศที่เกิด
หมายเลขประจําตัวประชาชน

ทานมี หรือ เคยใชชื่อ-นามสกุลอื่นในการเดินทางเขา-ออกประเทศเกาหลีหรือไม

พื้นหลังสีขาว ถายไมเกิน 6 เดือน

หากมี กรุณาเขียนอธิบายเหตุผลการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

นามสกุล - ชื่อ

ข้อมูลหมายเลขวีซา

หมายเลขวีซา วันที่ออก

หมายเลขพาสปอรต
วันหมดอายุพาสปอรต

ทานเคยเปลี่ยนพาสปอรตหรือไม่ (ระยะเวลา 3 เดือนลาสุด) ไมเคย  เคย

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทุกอยางที่กรอกในใบสมัครนี้เปนความจริงและถูกตองทุกประการ และขาพเจาขอยอมรับในกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสาธารณรัฐเกาหลีใต

ปเดือนวันที่ยื่นสมัคร

ลายมือชื่อของผูปกครอง ในกรณีผูสมัครอายุตํ่ากวา 17 ป

정무
입력 텍스트

정무
입력 텍스트

정무
입력 텍스트

정무
입력 텍스트
Phone Number

정무
입력 텍스트

정무
입력 텍스트

정무
입력 텍스트

정무
입력 텍스트



- 신종 코로나바이러스 감염증 (Novel Coronavirus) - 

건강상태 확인서  

(Health Condition Report Form) 
성명(Name) ช่ือ-นามสกลุ 성별(Sex) เพศ 

       □ 남(M) ชาย   □ 여(女) หญิง 

국적(Nationality) สญัชาต ิ 생년월일(Date of Birth) วนัเดือนปีเกิด 

(MM/DD/YYYY) 

여권번호(Passport Number) หมายเลขหนงัสือเดินทาง 한국 입국 예정일(Expected Date of Entry) วนัท่ีเดนิทางเขา้เกาหลี 
(MM/DD/YYYY) 

본국 내 주소(Address in Home Country) ท่ีอยูใ่นประเทศตน 본국 내 연락처(Phone Number in Home Country) หมายเลขโทรศพัท ์

한국 내 주소(Address in Korea) ท่ีอยูใ่นเกาหล ี

 

한국 내 연락처(Phone Number in Korea) หมายเลขโทรศพัทใ์นเกาหลี 

 

최근 30일 동안 체류한 도시를 모두 적으시오. กรุณากรอกรายช่ือเมือง/จงัหวดัท่ีเดนิทางไป ภายใน 30 วนั 
Please list all cities you have stayed within 30 days prior to application. 

1)  2)  3) 4) 5) 

최근 14일 이내에 후베이(湖北) 전역 또는 우한(武漢)에 방문 또는 체류한 사실이 있습니까? 

Have you visited or stayed in Hubei or Wuhan, China within 14 days prior to application?  
ทา่นไดเ้ดนิทางไปหรืออาศยัอยู่ท่ี มณฑลหเูป่ย หรือเมืองอู่ฮั่น ภายใน 14 วนัก่อนหนา้หรือไม่                                                                                 [ ]예(Yes) ใช่ [ ]아니오(No) ไมใ่ช่ 

최근 14일 동안에 아래 증상이 있었거나 현재 있는 경우 해당란에 "√" 표시를 하십시오.  
Please mark any of the following symptoms you currently have or have experienced in the last 14 days 

กรุณาเลือก "√" ในช่อง หากท่านมอีาการดังกล่าว ภายใน 14 วัน 

[ ]발열(Fever) มีไข ้ [ ]오한(Chills)หนาวสั่น [ ]두통(Headache)ปวดหวั 
[ ]인후통 

(Sore throat) เจ็บคอ 
[ ]콧물  
(Runny nose) มีน า้มกู 

[ ]기침(Cough)ไอ 
[ ]호흡곤란(Shortness of breath)  
หายใจไมส่ะดวก 

[ ]구토(Vomiting) อาเจียน 
[ ]복통 또는 설사  
(Abdominal pain or Diarrhea)  
ปวดเมื่อยตวั ทอ้งเสีย  

[ ]발진(Rash)เป็นผ่ืน 

[  ]황달(Jaundice) 

ดีซา่น 
[  ]의식저하 

(Loss of consciousness)  ไมม่ีสติ 

[  ]점막 지속 출혈 

(Bloody mucus) 
น า้มกูหรือเสมหะเป็นเลอืด 
 * 눈, 코, 입 등 
(*Eyes, nose, mouth, etc.) 

[  ]그 밖의 증상(Other symptoms)  

อาการอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ(                      ) 

 

위의 증상 중 해당하는 증상이 있는 경우에는 아래 항목 중 해당란에 "√" 표시를 하십시오. If you marked any of the above 

symptoms, please mark all of the following that apply. หากมีอาการตามด้านบน กรุณาเลือก "√" ในช่องด้านล่าง 

[  ] 증상 관련 약을 복용하고 있음  
(Medication taken for symptoms) ทานยาเพ่ือรกัษาอาการ 

[  ] 병원 치료·진료를 받고 있음 

(Undergone diagnosis or medical care) ก าลงัรบัการรกัษาจากโรงพยาบาล 
 

해당 증상이 없는 경우에는 우측 "증상 없음"란에  "√" 표시를 하십시오. If none of the 

symptoms apply, please mark the "No Symptoms" box. หากไม่มีอาการใด  ๆกรุณาเลือก "√" ในช่อง " ไม่มีอาการ " 
[  ] 증상 없음 

(No Symptoms)ไมม่ีอาการ 

이 확인서의 작성을 기피하거나 확인서를 거짓으로 작성하여 제출하는 경우 「출입국관리법」에 따라 사증발급 또는 입국이 거부되거나 체

류가 제한됩니다. 

Making false statements concerning your health or failing to fill out the form may result in a denial of visa, entry into or permission 

of stay in the ROK in accordance with the Immigration Act of the Republic of Korea.   

หากหลีกเลี่ยงการตอบแบบสอบถามหรือกรอกเอกสารเป็นเท็จ จะถกูปฏิเสธการออกวีซา่ การเขา้ประเทศ ไปจนถึงการหา้มพ านกัในประเทศตามกฎหมายตรวจคนเขา้เมือง 
 

본인은 이 확인서를 사실대로 작성하였음을 확인합니다. 

I confirm that the information provided above is true and correct.  

ขอรบัรองว่าสิ่งท่ีระบขุา้งตน้เป็นความจรงิและถกูตอ้งทกุประการ 

    Date วนัท่ี                     (MM/DD/YYYY)  
Applicant ลายเซ็นผูส้มคัร                    (Signature) 

주태국대한민국대사(총영사관) 귀하 

Ambassador (Consulate General) of the Republic of Korea in Thailand 

 



격리동의서 

(หนังสอืแสดงความยินยอมกักตนเอง) 

아래사항에 동의 거부 시 입국 불허나 강제 퇴거조치 함. 

(입국심사에서 격리 면제자로 결정되는 경우에는 해당 없음) 

หากไม่เหน็ด้วยเงื่อนไขต่อไปน้ี ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีหรือเนรเทศ 

(ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ต้องกกัตัว ไม่เกี่ยวเร่ืองดังต่อไปน้ีและไม่ต้องกกัตัว) 

 

본인은 감염병예방법 제42조 및 검역법 제16조 등에 따라 입국 후 14일간 

격리조치 (①자가 격리 는 ②대한민국 정부가 별도 지정하는 시설에 격리)를 

받음에 동의하며, ②의 경우 이로 인한 식비, 숙박비, 교통비 등 제반비용을 충

당하기 위해 부과되는 비용(1인당 140만원)을 입국 시 전액 납부하는 것에 

동의합니다. 
 

ข้าพเจ้าเหน็ด้วยว่า ตามที่กฏหมายว่าด้วยการป้องกนัโรคติดต่อ มาตรา 42 

และกฏหมายว่าด้วยการกกักนัโรค มาตรา 16 หลังจากเข้าประเทศเกาหลี 

ระยะเวลา 14 วัน(①จะกกัตัวและอยู่ที่พักของตัวเอง หรือ ②จะได้รับการกกัตวั 

ในสถานที่กกัตัวที่รัฐบาลเกาหลีจัดเตรียมและก าหนดให้) 

 

ในกรณทีี่ ② (การกกัตวัในสถานที่กกัตัวที่รัฐบาลเกาหลีจัดเตรียมให้) 

ต้องมีความเหน็ด้วยว่า ตอนเข้าประเทศเกาหลี จะมีค่าใช้จ่าย (คนละ 

1,400,000 วอน) รวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโดยสาร ฯลฯ 

 

□ 동의함 /เห็นดว้ย      □ 동의하지  않음 /ไม่เห็นดว้ย 

 

Date 2020년 (ปี)      월(เดือน)      일(วนั)  

(서명 또는 인) (การลงลายมือชื่อ) 

 


