
 

 

                                         บนัทึกการสอบปากค า 

 
ที ่......................................................................  

วนัที ่................ เดอืน ............................. พ.ศ.................... 

 

เรื่อง  สอบปากค ากรณีขอใหอ้อกสตูบิตัรใหก้บับุตรซึง่ไดส้ญัชาตไิทยยอ้นหลงั ตามมาตรา 10 พ.ร.บ. สญัชาต ิ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 

 

  ขา้พเจา้ .................................................................................... เกดิเมื่อวนัที ่..................................... 

เดอืน .......................................... พ.ศ. ...................... อายุ ................................ปี  เกดิทีจ่งัหวดั ................................... 

เชือ้ชาต ิ........................................ สญัชาต ิ............................................... ศาสนา ........................................................  

อาชพี ............................................................................................................................. .................................................  

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ............................................................................................................................. ....................................... 

................................................................................... ................................................โทรศพัท ์...................................... 

ชื่อบดิา ......................................................................... ชื่อมารดา ................................................................... ............... 

ขอใหก้ารดว้ยความสตัยจ์รงิ ดงันี ้

1. ถาม  ท่านชื่ออะไร อายุเท่าไร สญัชาตใิด บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง ประเภทใด ปจัจุบนัมภีูมลิ าเนา      

อยู่ ณ ทีใ่ด ประกอบอาชพีอะไร 

ตอบ  ขา้พเจา้ชื่อ ........................................................................................................ อายุ ..................................ปี 

   เป็นบุคคลสญัชาต ิ................................ ถอืบตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่....................................................... 

   ออกให ้ณ ..................................................................................................................................... .................. 

        เมื่อวนัที ่.................................................................... หมดอายุวนัที ่.............................................................. 

   ถอืหนงัสอืเดนิทางเลขที ่............................................. ออกให ้ณ ...................................................................  

        เมื่อวนัที ่.................................................................... หมดอายุวนัที ่.............................................................. 

        ปจัจุบนั ขา้พเจา้มภีูมลิ าเนาอยู่ ณ ประเทศ .................................... ทีอ่ยู่ ........................................................ 

    ...................................................................................................... โทรศพัท ์................................................ 

 

 

 



2 

    

 

2. ถาม  ท่านมทีีอ่ยู่ในประเทศไทยอยู่ ณ ทีใ่ด 

ตอบ  ขา้พเจา้มทีีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่..................................... หมู่ที ่............................................. ตรอก/ซอย          

......................................... ถนน ....................................... ต าบล/แขวง ........................................................ 

        อ าเภอ/เขต ........................................................................ จงัหวดั ................................................................ 

3. ถาม  ปจัจุบนัท่านเป็นคนสญัชาต ิเชือ้ชาตใิด เกดิเมื่อวนั เดอืน ปีใด ทีไ่หน 

ตอบ  ขา้พเจา้เป็นบุคคลสญัชาต ิ........................... เชือ้ชาต ิ.................................. เกดิเมื่อวนัที ่..............................   

เดอืน......................พ.ศ. ............................ ทีอ่ าเภอ/เขต................................จงัหวดั ................................... 

4. ถาม  บดิามารดาท่านชื่อใด เป็นคนสญัชาต ิเชือ้ชาตใิด เกดิเมื่อวนั เดอืน ปีใด ทีไ่หน มภีูมลิ าเนาอยู่ ณ ทีใ่ด ประกอบ 

อาชพีอะไร 

ตอบ  ขา้พเจา้มบีดิาชื่อ.................................................เป็นบุคคลสญัชาต ิ................................................................. 

  เกดิเมื่อวนัที.่.................... เดอืน.......................... พ.ศ. ................................ ประเทศ..................................... 

  ปจัจุบนัอยู่ทีบ่า้นเลขที ่............................. ตรอก/ซอย.................................... ถนน ........................................ 

  ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต ............................. ประกอบอาชพี .......................... 

     ขา้พเจา้มมีารดาชื่อ.............................................เป็นบุคคลสญัชาต ิ.................................................................  

  เกดิเมื่อวนัที.่.................... เดอืน.......................... พ.ศ. ................................ ประเทศ..................................... 

  ปจัจุบนัอยู่ทีบ่า้นเลขที ่............................. ตรอก/ซอย.................................... ถนน ........................................ 

  ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต ............................. ประกอบอาชพี .......................... 

5. ถาม  ท่านมพีีน้่องทีเ่กดิร่วมบดิามารดาเดยีวกนัรวมกีค่น เป็นชายกีค่น หญงิกีค่น แต่ละคน เกดิเมื่อวนั เดอืน ปีใด ที ่

ไหน ถอืสญัชาต ิเชือ้ชาตใิด มภีูมลิ าเนา อยู่ ณ ทีใ่ด ประกอบอาชพีอะไร 

ตอบ   ขา้พเจา้มพีีน้่องร่วมบดิามารดาเดยีวกนั ..................... คน เป็นชาย ................... คน เป็นหญงิ .................. คน  

  5.1  นาย/นาง ..................................................................... เกดิเมื่อวนัที ่.................... เดอืน ........................ 

         พ.ศ. ......................... สญัชาต ิ....................... เชือ้ชาต ิ....................... มภีูมลิ าเนาอยู่ที ่........................ 

ถนน ........................................ ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต ....................................      

ประเทศ ........................................ประกอบอาชพี ..................................................................................  

 5.2   นาย/นาง ..................................................................... เกดิเมื่อวนัที ่.................... เดอืน ........................ 

         พ.ศ. ......................... สญัชาต ิ....................... เชือ้ชาต ิ....................... มภีูมลิ าเนาอยู่ที ่........................ 

ถนน ........................................ ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต ....................................      

ประเทศ ........................................ประกอบอาชพี .................................................................................. 

 5.3   นาย/นาง ..................................................................... เกดิเมื่อวนัที ่.................... เดอืน ........................ 

         พ.ศ. ......................... สญัชาต ิ....................... เชือ้ชาต ิ....................... มภีูมลิ าเนาอยู่ที ่........................ 

ถนน ........................................ ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต ....................................      

ประเทศ ........................................ประกอบอาชพี ..................................................................................  
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6. ถาม   ท่านมคีวามประสงคจ์ะใหส้ถานทตู สถานกงสลุ ด าเนินการเรื่องใด 

ตอบ   ขา้พเจา้ประสงคใ์ห ้สถานทตู สถานกงสลุ ด าเนินการออกสตูบิตัรใหก้บั .................................................... 

   บุตรของขา้พเจา้ ซึง่ไดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 

7. ถาม   ท่านมพียานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงยนืยนัหรอืไม ่

ตอบ   ขา้พเจา้มพียานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงยนืยนัคอื 

1.  พยานบุคคล จ านวน ................. คน คอื 

............................................................................................................................. ......................................

................................................................... ................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 

2.  พยานบุคคล จ านวน ................. ฉบบั คอื 

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 

8. ถาม   ท่านเคยศกึษาจบชัน้สงูสดุจากสถาบนัใด มหีลกัฐานการศกึษาหรอืไม่ หากมใีหน้ ามาแสดง 

ตอบ   ............................................................................................................................. .........................................    

   ............................................................................................................................. ......................................... 

9. ถาม   ท่านไดส้มรสกบัใคร เป็นคนสญัชาต ิเชือ้ชาตใิด เกดิเมือ่วนั เดอืน ปี พ.ศ. ใด จดทะเบยีนสมรสกนั ณ ทีใ่ด เลข

ทะเบยีนสมรสเท่าใด 

ตอบ   ............................................................................................................................. .........................................    

   .................................................................................................................................... .................................. 

10. ถาม   ท่านมบีุตรกีค่น ชื่อตวั ชื่อสกุล วนั เดอืน ปี เกดิ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิปจัจุบนั ทีอ่ยู่และอาชพี 

     ตอบ   ขา้พเจา้มบีุตร ................. คน 

    คนที ่1 ชื่อ ............................................ นามสกุล ................................. เกดิวนัที ่............. เดอืน ................. 

               พ.ศ. ...................... สญัชาต ิ.............................. อยู่ที.่..................................................................................  

    ......................................................................................... อาชพี ................................................................ 

   คนที ่2 ชื่อ ............................................ นามสกุล ................................. เกดิวนัที ่............. เดอืน ................. 

               พ.ศ. ...................... สญัชาต ิ.............................. อยู่ที.่..................................................................................  

    ......................................................................................... อาชพี ................................................................ 

    คนที ่3 ชื่อ ............................................ นามสกุล ................................. เกดิวนัที ่............. เดอืน................. 

               พ.ศ. ...................... สญัชาต ิ.............................. อยู่ที.่..................................................................................  

    ......................................................................................... อาชพี ................................................................  
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11. ถาม   บุตรทีแ่จง้เกดิ เป็นบุตรคนทีเ่ท่าไร อยู่และอาชพีปจัจุบนั 

      ตอบ   บุตรทีแ่จง้เกดิ เป็นบุตรคนที ่............... ทีอ่ยู่และอาชพีปจัจุบนั .......................................................................  

                เลขที ่...................................................................................................................................................... ..... 

                อาชพี ....................................................................................................... ...................................................  

12. ถาม  ท่านสามารถสรุปยนืยนัและรบัรองว่าเดก็ทีป่รากฏตามสตูบิตัรของทางการทอ้งถิน่ทีน่ ามาแสดงเป็นของบุตรท่าน   

จรงิหรอืไม ่

ตอบ   ขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองว่า........................................................................................................................  

13. ถาม  ท่านทราบหรอืไดต้รวจบนัทกึการสอบสวนขา้งตน้น้ีหรอืไม่ และทราบหรอืไม่ว่าถว้ยค าทีใ่หบ้นัทกึไวจ้ะมผีลต่อ

ท่านในทางกฏหมายเพยีงใด 

ตอบ  ขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองว่าถอ้ยค าทีใ่หบ้นัทกึไวข้า้งตน้เป็นความสตัยจ์รงิทุกประการมไิดม้เีจตนาทุจรติแอบ

แฝงแต่ประการใด เจา้หน้าทีไ่ดอ่้านใหฟ้งัและขา้พเจา้ไดต้รวจแลว้ ขอรบัรองว่าถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ และสามารถใช้

ยนืยนัตวัขา้พเจา้ในชัน้ศาลได ้หากเกดิความผดิพลาดเสยีหายขึน้จาการใหถ้ว้ยค าของขา้พเจา้ในครัง้นี้  ขา้พเจา้ขอ

ยอมรบัผดิชอบตามกฏหมายทุกประการและเพื่อความถูกตอ้ง ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 

 

     ลงชื่อ ................................................................. ผูใ้หถ้ว้ยค า 

                        (                                                      ) 

ลงชื่อ .................................................................. ผูส้อบสวน/บนัทกึ/อ่าน 

                        (                                                       ) 

 


