
บันทึกการสอบสวน
(สํ าหรับกรณีหนังสือเดินทางหายหรือขาดอายุเกินกวา ๑ ปขึ้นไป)

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

1 ขาพเจาช่ือ ......................………...………........... ช่ือสกุล ............................…....................... ช่ือ/สกุล (เดิม) .......……......................................

2
เกิดวันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ..................... ขณะนี้อายุ ............. ป  สถานที่เกิด ..........…….....……............................……….
บานเลขที่ .........……......... ถนน ........................................ ตรอก/ซอย ......................................... ตํ าบล ……..........……..…............................
อํ าเภอ .............................……..……......................จังหวัด .....................…..........................……......... ประเทศ ........….....................................

3 สัญชาติเดิม .............................................. สัญชาติปจจุบัน ...............…….......................... โดยการ …….........……...........................……........
เช้ือชาติ .............................…........……………………………….......... ศาสนา .............................…….............................................................

4
ที่อยูในประเทศสหรัฐฯ ....................................................................................……......................................................……...................... …….
มลรัฐ .........…………………………….…............ Zip Code ………………................…..... โทรศัพท (..........) .....................…………….…
ที่อยูในประเทศไทย   บานเลขที่ ............….................. ถนน .......................……..................... ตรอก/ซอย ....................…….................………
ตํ าบล .............................................................. อํ าเภอ ...........……..........................................…... จังหวัด ................................................……..
ช่ือผูใหญบาน ....................................…............ ช่ือกํ านัน ..........…….......................................... โทรศัพท (..........) ..............................………

5 การประกอบอาชีพปจจุบัน ....................................................................................…….......................................................................………….

6
บิดาชื่อ ........................................................................................................................ เกิดที่ ..........................………..............................……….
อายุ ............... ป  สัญชาติเดิม ..................……................ สัญชาติปจจุบัน ........…..................................โดยการ ........………....................……
เช้ือชาติ ..................…….......... ศาสนา .........………......…........... อาชีพ .................…................     ยังมีชีวิตอยู   ถึงแกกรรมแลว
(ถาถึงแกกรรม ที่ใด / เมื่อใด / อายุเทาใด) ................................................................……......................................................……............………
ที่อยูปจจุบัน .....................................................................................................................…….....................................................…….......……..

7
มารดาชื่อ ..............................……............................... ช่ือสกุลเดิม (กอนสมรส) ............................…......... เกิดที่ .................…......….......……..
อายุ ............... ป  สัญชาติเดิม .......................……........... สัญชาติปจจุบัน ............................................โดยการ .........…….......................…….
เช้ือชาติ ..................……........... ศาสนา ................……….............. อาชีพ ....………..........................     ยังมีชีวิตอยู   ถึงแกกรรมแลว
(ถาถึงแกกรรม ที่ใด / เมื่อใด / อายุเทาใด) ........................................................................................................................................…….…..…..
ที่อยูปจจุบัน .......................................................................................................................................................................................……………

8

สามี / ภรรยา ช่ือ  ..................................................…................... ช่ือสกุลเดิม (กอนสมรส ในกรณีเปนภรรยา) .......…..............................…………
เกิดที่ ........................................................……........... เมื่อวันที่ ............ เดือน ..............................……...... พ.ศ. ............……. อายุ ....…...... ป
สัญชาติเดิม .................................... ศาสนา ................................. ทํ าการสมรสเมื่อ ..................……......... ณ  ที่ ..............…….......……….......
ทะเบียนสมรสเลขที่ ..........…....................... ออกใหวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .....……… ที่ ..……...……….........….........
ถามิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเปนเพราะเหตุใด ………….……………………………………….…………….…….……………….
ไดสละสัญชาติไทยและขอมีสัญชาติตามสามีหรือไม.................................   และมีบุตร .................. คน   มีรายช่ือดังนี้
1. ..................................…….................................... เกิดที่ ..…...........................……..... อายุ ......... ป  อาชีพ ..…................…….......................
2. ........................................…….............................. เกิดที่ .....…..........................……... อายุ ......... ป  อาชีพ …........................…….................
3. ..............................................……........................ เกิดที่ ........…......................…….... อายุ ......... ป  อาชีพ .................................……...........
4. ....................................................…….................. เกิดที่ ...........…....................……... อายุ ......... ป  อาชีพ .......................................…….....
อาชีพสามี / ภรรยาในปจจุบัน .......................................…….......................................................…….....….….......….........................................
ที่อยูปจจุบัน .........................................................................……...............................................................……….......….....................................

  ยังมีชีวิตอยู        ถึงแกกรรมแลว (ถาถึงแกกรรม ที่ใด / เมื่อใด / อายุเทาใด) ............……..………........................…..............................
........................................................................................................................................................……….…....................….........………............
หมายเหตุ  ขอความใดที่ไมตองการใหขีดฆาออก

หนาที่ ๑



9

มีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน ........…....... คน ผูรองเปนคนที่ ...........................................................................................……………….......
1. ........................................……….......…....... ที่อยู .................................................................... อายุ ........ ป อาชีพ .........……........…............
2. ............................................…...………....... ที่อยู ................................................................... อายุ ........ ป อาชีพ .............………......…........
3. ................................................……..…........ ที่อยู ................................................................... อายุ ........ ป อาชีพ .............….....……...….....
4. ..................................................…..……...... ที่อยู ................................................................... อายุ ........ ป อาชีพ ..........…............……........
5. ...................................................…….…….. ที่อยู ................................................................... อายุ ........ ป อาชีพ ............…............….…….

10
ประวัติการศึกษาในประเทศไทย ศึกษาที่ .………...........................................................................................................................…….……….
บัตรประจํ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิต เลขที่ …......................................................…..... วันออกบัตร .......…....................................……..
สถานที่ออกบัตร ......................................................…… สํ าเร็จการศึกษาระดับ .............……................................. เมื่อ ............………............

11

การเดินทางออกจากประเทศไทย
(ก) โดยมีเอกสารการเดินทางประเภทใด ..............................................……............................... เลขที่ ……......…..................……….............

ออกใหที่ .................................................................. เมื่อวันที่ ..............…….................…….... หมดอายุ …….........….....................…….
(ข) ถาไมมีเอกสารการเดินทาง เดินทางออกมาอยางไร ………………………………………………………………………………………..
(ค) ระหวางที่พักอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา  ............................................................................……......................................................……...

ขาพเจาถือหนังสือเดินทาง / บัตรประจํ าตัวประชาชนของประเทศ .…............................................. เลขที่ ..........…................……………
หรือใบถิ่นที่อยู / หนังสือประจํ าตัวคนตางดาวของประเทศ ......................................................…... เลขที่ ..…..........…..................……….

12

เอกสารหรือหนังสือสํ าคัญประจํ าตัว
บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ เลขที่ ..........................................………......... ออกใหที่ ...................................................................…...……
เมื่อวันที่ .................................................................................……....….. …..... หมดอายุวันที่ ..............................................................….........
เอกสารการไดแปลงสัญชาติเลขที่  ........................................................………. ลงวันที่ ............. เดือน ..................….......... พ.ศ. .......….…...
สูติบัตรเลขที่ .......................................................................….........…….......... ลงวันที่ ............. เดือน ......................…...... พ.ศ. .........……..
ทะเบียนทหารเลขที่ .............................................................….............……..... ลงวันที่ ............. เดือน ..........................….. พ.ศ. ..........…….
ทะเบียนบาน / ทะเบียนสํ ามะโนครัวเลขที่ .....................…..............……........ ลงวันที่ ............. เดือน ..........................….. พ.ศ. ............…...
เอกสารอื่นๆ ถามี .............................................................................……..................................................................................................………

13
บุคคลใกลชิดในประเทศไทยที่มิใช บิดา มารดา สามี หรือ ภรรยา
1. ..............................................................................................................………..…..…….... อาชีพ ......................................…….....................
    ที่อยู ..............................................................................................................................………...................................................………............
2. .....................................................................................................................………………. อาชีพ ......................................................……....
    ที่อยู ........................................................................................................................................………...................................................……....

14 เปนสมาชิกพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือกรรมการวัดใด บาง.....................................................................................…….................…..

15 คํ าใหการอื่นๆ (ถามี) ....................................................................................................................................................................……………......
..............................................................................................................................................................................................................…………..

ขาพเจาขอปฏิญาณ และใหการรับรองวา ขอความที่ขาพเจาไดใหการมาขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงนาม) ...................................................…………........ ผูใหการ
(ตัวบรรจง) .....................................................……..……
(ลงนาม) ..................................................………………. ผูสอบสวน
(ตัวบรรจง) .....................................................…………..

หมายเหตุ (1) ขอความในขอ 11 (ค) หมายถึงเอกสารที่เจาหนาที่ทองถิ่นออกให
(2) ขอความในขอ 12 หมายถึงเอกสารที่รัฐบาลไทยออกให

(IVGT.DOC, 1/98)
หนาที่ ๒
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