คาร้ องขอหนังสื อรับรองความประพฤติ
APPLICATION FOR THAI CLEARANCE CERTIFICATE

ศูนย์บริ การออกหนังสื อรับรองความประพฤติ
กองบัญชาการตารวจสันติบาล
Police Clearance Certificate Center,
Special Branch, Royal Thai Police

□-□□□□-□□□□□-□□-□
เลขบัตรประจาตัวประชาชน (Thai ID card Number)

วันที่............เดือน...........................................พ.ศ.................
Date

Month

Year

เรียน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตารวจสั นติบาล
TO

Commissioner of Special Branch

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ชื่อตัว.............................................................ชื่อสกุล.............................................................
(Mr./ Mrs./ Miss )

1.

อายุ.............ปี
Age

First name

Family name

เกิดวันที่............เดือน................................พ.ศ..................... .............สัญชาติ............................เชื้อชาติ................................

years Date of Birth Month

Year

Nationality

Race

ศาสนา..................................ส่ วนสูง......................... cms น้ าหนัก.........................kgs ตาหนิ.................................. ..................... .......................
Religion

Height

Weight

Marks or Scar

ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ( Name & Family name in English Capital Alphabets)
ที่อยูป่ ั จจุบนั .............................................................................................................................................................................. .......................
Present address/ Address in Thailand

..............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................................... ........................
Reachable Contact Number

บิดาชื่อ................................................. .......มารดาชื่อ.....................................................สถานที่เกิด...................................................... ........
Father’s name

Mother’s name

Place of Birth

โสด บุคคลที่ติดต่อได้..................................................เกี่ยวข้องเป็ น............................โทรศัพท์................................................

สถานะ

Single Other Contact person
Status

Relationship

Contact Number

แต่งงาน

ชื่อ สามี/ ภรรยา.....................................................................................................จานวนบุตร.......................คน

Married

Husband/ Wife’s name

ชื่อบุตร
Children’s name

Children

1
3

2
4

วุฒิการศึกษา

อาชีพ

Education degree

Occupation

ตาแหน่ง

รายได้

Position

Salary

สถานที่ทางาน
Work address

วัตถุประสงค์ในการขอหนังสื อรับรองความประพฤติ เพื่อ (Purpose of application, for…)
ศึกษาต่อ
สมรส
ทางาน
ขอมีถิ่นที่อยู่
อื่น ๆ
2.

Education

Marriage

Work

Resident

Others

โปรดพลิก

ระบุรายละเอียด.................................................................................................................................................................. ................................
Details

เพื่อใช้สาหรับประเทศ...................................................................................................................................................... .................................
To use for (one country only)

หนังสื อเดินทางเลขที่...................................................ออกให้ที่................................................................ ..........................

3.

Passport/ Travel document number

Issued at

เมื่อวันที่................... เดือน..................................พ.ศ...............หมดอายุวนั ที่.............เดือน............................. ........... พ.ศ............................
Date of issued

Month

Year

Valid until

Month

Year

เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อ.............................................................ประเภทของวีซ่า.................................................... ............................
Entrance to Thailand on

Visa type

4. พร้อมนี้ได้ยน
ื่ เอกสารประกอบการพิจารณา คือ

(Herewith, I submit the related documents as follows ;)

บุคคลสั ญชาติไทย

FOREIGNER (call document require certified photocopy)

สาเนาหนังสื อเดินทาง
สานาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า
สาเนาขึ้นทะเบียนทหาร (สด.8, 9 หรื อ สด.43)
กรณี ศึกษาต่ อ
หนังสื อตอบรับจากสถาบันศึกษาต่างประเทศ
คุณวุฒิการศึกษา

Certified photocopy of current passport with Thai Visa
Letter from the Embassy

For Education
Letter from University offer
Transcript

For Marriage
Marriage Certificate from
Letter/ Personal identification of Spouse

กรณี สมรส

ใบทะเบียนสมรสประเทศ

For Work
Hire Contract

กรณี ทางาน

หนังสื อรับรอง/ เอกสารประจาตัวคู่สมรส
หนังสื อสัญญาการจ้างงาน
หนังสื อรับรองจากบริ ษทั ผูจ้ า้ งงาน

For Residence

กรณีขอมีถิ่นที่อยู่

/ Work permit /Job offer

Letter guarantee from the employer company

หนังสื อรับรองจากสถานทูต

Residence application from

เอกสารการขอมีถิ่นที่อยูส่ ถานทูต

Letter from

Embassy

เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)
Other documents

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการและยินยอมให้นาข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
I certify that all information above is all truth and Consent to the data used to examine the history and circumstances

ลงชื่อ .......................................................................ผูย้ นื่ คาร้อง
Signature (.......................................................................) Applicant
หมายเหตุ (สาหรับเจ ้าหน ้าที)่ ............................................................................................................................ ................................

ลงชื่อ .......................................................................ผูบ้ นั ทึกถ้อยคา
(.......................................................................)

