
 

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ 

The Police Clearance Service Center.  
 

ชั้น  1  อาคาร 24 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330 

Building 24, Royal Thai Police, Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

โทรศพัท ์ 0-2205-2168- 9     โทรสาร 0-2205-1295 เวบ็ไซต ์ psccenter.sb.police.go.th 
 

 
 

 
 

 
ส าหรับบุคคลสญัชาติไทยท่ีพ านกัอยูต่่างประเทศ   ให้จดัเตรียมเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
           

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ( อยา่งนอ้ยควรจะก่อนหมดอาย ุ6 เดือน  ) 
 ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบตัรประชาชนหมดอาย ุให้น าเอกสารบนัทึกสอบปากค า ณ 

กงสุลไทย มาประกอบ ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ / นามสกุล ( กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ) 
 ใบส าคญัการสมรส / หยา่ / ( กรณีหญิงมีการสมรส/หยา่  ) 
 ส าเนาหลกัฐานทางทหารของชาย สญัชาติไทย( สด.8 , 9 , 43 ใบ รด.หรือหนงัสือผอ่นผนั

ทหาร ฯลฯ ) 
 รับรองความถูกตอ้งของส าเนาทุกฉบบั 
 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 
 แผน่พิมพล์ายน้ิวมือจ านวน 2 แผน่ (สามารถติดต่อขอพิมพล์ายน้ิวมือไดท่ี้สถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยประจ าประเทศนั้นๆ หรือ สถานีต ารวจในประเทศท่ีพ านกัอยู ่) 
 เอกสารประกอบตามวตัถุประสงค ์(ดูรายละเอียดในการจดัเตรียมเอกสารประกอบฯ) 
  ให้ผูร้้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมท่ีอยูข่องผูร้้องและจดัเตรียมค่าไปรษณียเ์พ่ือจดัส่ง

กลบัโดย  

 

การจัดเตรียมเอกสารส าหรับ 

การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณย์ี 
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ใชเ้ป็น International postage voucher จ านวน 7 ใบ ทั้งน้ีศูนยบ์ริการฯ จะไม่รับผิดชอบ
กรณีการสูญหายของเอกสารท่ีไม่มีผูม้ารับ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่หม่ ให้ท่านรีบ
ด าเนินการแจง้สถานท่ีอยูแ่ห่งใหม่ พร้อมจดัเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณียส์ าหรับ
จดัส่งกลบั    มิฉะนั้นท่านจะตอ้งยื่นค าร้องเพ่ือขอเอกสารใหม่  

 จดัส่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวติั จ านวน 100 บาท (ดูรายละเอียดใน Link งาน
ไปรษณีย)์ 

 กรอกเอกสารในแบบค าร้อง โดยดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์: 
www.pcscenter.sb.police.go.th 

 จดัส่งเอกสารทั้งหมดมาท่ี   
 

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤต ิ

ช้ัน  1 อาคาร 24 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย                             

    
The Police Clearance Service Center. Building 24, Royal  

Thai Police,Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcscenter.sb.police.go.th/
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( For An applicant residing abroad only) 

Please  prepare document from below : 

 

 Certified photocopy of valid passport 
 Certified photocopy of Thai Visa 

 Certified photocopy of  present Visa  in case you are foreigner (student 

visa, visa work ,Resident visa and others)or Letter Request for Record 
check from  Embassy 

 Document(s) stating that the applicant is used to work or reside in 

Thailand.  
 A photocopy of Thai working permit (if available) 

 Letter explain the purpose of request and which country to use (only one 

country ) or write in the application form that can download from our 

website : www.pcscenter.sb.police.go.th 

 
 Two photographs (1 inch or 2 inches) 

 Two sets of original fingerprint. Fingerprint must be taken at local police 

or Thai Consulate or Thai Embassy in your country together with the 
official seal and signature of the official taking the fingerprint. 

 A self addressed envelope enclosed with the postage fee (equivalent to 

seven international postage vouchers which can be purchased at your 
local post office).  

 

 

 

Prepare document for people 

To apply for police clearance certificate 
By post office 

 

http://www.pcscenter.sb.police.go.th/
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  Bank transfer to UOB bank (see details in link how to sent money via 
telegraphic transfer to UOB bank) 

 
  An applicant is needed to provide postage fee in order to mail certificate 

back to the applicant. we would not responsible for lost if nobody receive 

it or a change of new address you must inform that Otherwise, you must 
start new. 

 Note: If criminal record is found or all required documents are not 

submitted, then, certificate may take longer than normal to get it. 
 

 

     Sent all document to…  

    The Police Clearance Service Center.   Building 24, Royal Thai Police, 

     Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 
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ภาษาไทย 
ประกาศ “ ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2555  เป็นตน้ไป  ศูนยบ์ริการออกหนงัสือรับรองความประพฤติ  มี
ความจ าเป็นตอ้งจดัเก็บค่าธรรมเนียม จ านวน 100 บาท  เพ่ือจดัส่งให้กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบประวติัอาชญากรรม    เพ่ือน าขอ้มูลประวติัอาชญากรรมมาประกอบในการพิจารณาออกหนงัสือ
รับรองความประพฤติ”   

ดงันั้น  การจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ นอกจากตอ้งแนบแสตมป์เพ่ือใชใ้นการส่งเอกสารกลบัดว้ย
แลว้  ยงัตอ้งส่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมอีก จ านวน 100 บาท  มาดว้ย   
 

โดยวิธีการส่งผา่นธนาคาร มาท่ี : 

 

ช่ือธนาคาร/สาขา  : ธนาคาร UOB    สาขา สยามสแควร์  
Bank Code  : 024      Branch code  :  772 

Swift Code  : UOVBTHBK 

ท่ีอยู ่ : 410-410/1  สยามสเเควร์ ซอย 6 ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 
ช่ือบญัชี   : Police Clearance Service Center 

เลขท่ีบญัชี  : 772-163-299-0” 

ประเภทบญัชี   : ออมทรัพย ์
 

 

 

วธิีการส่งเงนิค่าธรรมเนียมทาง 
TELEGRAPHIC TRANSFER 
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หมายเหตุ :  ให้ท่านด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการโอนเงนิให้กับธนาคารให้เรียบร้อยพร้อมกับจดัส่งเงนิ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวตั ิจ านวน 100 บาท โดย 
                       1. ให้ช าระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองประวตัอิาชญากรรม จ านวน 100 บาทถ้วน เป็น
เงนิไทย 
  2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอนเงนิ ผู้โอนหรือผู้ขอหนังสือรับรองฯเป็น
ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้ง Inside และ Outside โดยให้ท่านด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการ
โอนเงนิให้เรียบร้อย ณ ธนาคารต้นทาง 
  3.หากค่าธรรมเนียมที่ส่งมาไม่ครบถ้วนเพยีงพอ ท่านจะไม่ได้รับเอกสารตามที่ก าหนดและ
ธนาคารปลายทางจะปฏิเสธการตอบรับและคนืเงนิกลับไปให้ท่าน ณ ธนาคารต้นทาง 
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English 

 

 From October 1, 2012 on wards, The Police Clearance Service Center will 

need to Collect an extra Fee amounted as 100 Baht which will be use for 

the delivery of the certificate of good conduct to all  units responsible for 

providing Criminal Background Checks. 

 There fore, if you wish to receive your concerned documents through a 

postal service, a part from  an extra  postal stamps  for the return of 

documents, an extra  fee amounted as 100 Baht should also  be attach here 

with by transfering to Bank :  

  
Bank Name/Branch  : UOB Bank / Siam Square Branch 

Bank Code  : 024      Branch code  :  772 
Swift Code  : UOVBTHBK 
Bank Address  :  410-410/1  Siam Square  Soi 6 ,Rama I Road ,Patumwan Sub-

District , Patumwan District ,Bangkok , Thailand  
A/C Name  : Police Clearance Service Center 

A/C No.  : 772-163-299-0 

A/C  Type   : Saving 
 

How to send money via  
TELEGRAPHIC TRANSFER 
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Note :    The transfer fee should be paid together  with an extra  fee 
amounted as 100 Baht in order to operate upon the Criminal Background 

Checks as follows ; 
 1.Transfer fee to obtain the Criminal Record Certificate amounted 

as 100 Baht by Thai currency. 

 2.All charges inside and outside till beneficiary’s country are for 
the ordering customer. By allowing you must to pay the money  

complete at your Banking source. 

 3.If the fee submitted are not complete enough. You will not get 
the required document and the banking will reject your process. 


