บันทึกการสอบปากคา
ที่ ......................................................................
วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ....................
เรื่อง

สอบปากคากรณีขอให้ออกสูตบิ ตั รให้กบั บุตรซึง่ ได้สญ
ั ชาติไทยย้อนหลัง ตามมาตรา 10 พ.ร.บ. สัญชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ข้าพเจ้า .................................................................................... เกิดเมื่อวันที่ .....................................
เดือน .......................................... พ.ศ. ...................... อายุ ................................ปี เกิดทีจ่ งั หวัด ...................................
เชือ้ ชาติ ........................................ สัญชาติ ............................................... ศาสนา ........................................................
อาชีพ ............................................................................................................................. .................................................
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ............................................................................................................................. .......................................
...................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................................
ชื่อบิดา ......................................................................... ชื่อมารดา ..................................................................................
ขอให้การด้วยความสัตย์จริง ดังนี้
1. ถาม ท่านชื่ออะไร อายุเท่าไร สัญชาติใด บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ประเภทใด ปจั จุบนั มีภูมลิ าเนา
อยู่ ณ ทีใ่ ด ประกอบอาชีพอะไร
ตอบ ข้าพเจ้าชื่อ ........................................................................................................ อายุ ..................................ปี
เป็ นบุคคลสัญชาติ ................................ ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .......................................................
ออกให้ ณ ..................................................................................................................................... ..................
เมื่อวันที่ .................................................................... หมดอายุวนั ที่ ..............................................................
ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ............................................. ออกให้ ณ ...................................................................
เมื่อวันที่ .................................................................... หมดอายุวนั ที่ ..............................................................
ปจั จุบนั ข้าพเจ้ามีภูมลิ าเนาอยู่ ณ ประเทศ .................................... ทีอ่ ยู่ ........................................................
...................................................................................................... โทรศัพท์ ................................................
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2. ถาม ท่านมีทอ่ี ยู่ในประเทศไทยอยู่ ณ ทีใ่ ด
ตอบ ข้าพเจ้ามีทอ่ี ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ..................................... หมู่ท่ี ............................................. ตรอก/ซอย
......................................... ถนน ....................................... ตาบล/แขวง ........................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................ จังหวัด ................................................................
3. ถาม ปจั จุบนั ท่านเป็ นคนสัญชาติ เชือ้ ชาติใด เกิดเมื่อวัน เดือน ปี ใด ทีไ่ หน
ตอบ ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลสัญชาติ ........................... เชือ้ ชาติ .................................. เกิดเมื่อวันที่ ..............................
เดือน......................พ.ศ. ............................ ทีอ่ าเภอ/เขต................................จังหวัด ...................................
4. ถาม บิดามารดาท่านชื่อใด เป็ นคนสัญชาติ เชือ้ ชาติใด เกิดเมื่อวัน เดือน ปี ใด ทีไ่ หน มีภูมลิ าเนาอยู่ ณ ทีใ่ ด ประกอบ
อาชีพอะไร
ตอบ ข้าพเจ้ามีบดิ าชื่อ.................................................เป็ นบุคคลสัญชาติ .................................................................
เกิดเมื่อวันที.่ .................... เดือน.......................... พ.ศ. ................................ ประเทศ.....................................
ปจั จุบนั อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ ............................. ตรอก/ซอย.................................... ถนน ........................................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต ............................. ประกอบอาชีพ ..........................
ข้าพเจ้ามีมารดาชื่อ.............................................เป็ นบุคคลสัญชาติ .................................................................
เกิดเมื่อวันที.่ .................... เดือน.......................... พ.ศ. ................................ ประเทศ.....................................
ปจั จุบนั อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ ............................. ตรอก/ซอย.................................... ถนน ........................................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต ............................. ประกอบอาชีพ ..........................
5. ถาม ท่านมีพน่ี ้องทีเ่ กิดร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมกีค่ น เป็ นชายกีค่ น หญิงกีค่ น แต่ละคน เกิดเมื่อวัน เดือน ปี ใด ที่
ไหน ถือสัญชาติ เชือ้ ชาติใด มีภูมลิ าเนา อยู่ ณ ทีใ่ ด ประกอบอาชีพอะไร
ตอบ ข้าพเจ้ามีพน่ี ้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ..................... คน เป็ นชาย ................... คน เป็ นหญิง .................. คน
5.1 นาย/นาง ..................................................................... เกิดเมื่อวันที่ .................... เดือน ........................
พ.ศ. ......................... สัญชาติ ....................... เชือ้ ชาติ ....................... มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ี ........................
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต ....................................
ประเทศ ........................................ประกอบอาชีพ ..................................................................................
5.2 นาย/นาง ..................................................................... เกิดเมื่อวันที่ .................... เดือน ........................
พ.ศ. ......................... สัญชาติ ....................... เชือ้ ชาติ ....................... มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ี ........................
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต ....................................
ประเทศ ........................................ประกอบอาชีพ ..................................................................................
5.3 นาย/นาง ..................................................................... เกิดเมื่อวันที่ .................... เดือน ........................
พ.ศ. ......................... สัญชาติ ....................... เชือ้ ชาติ ....................... มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ี ........................
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต ....................................
ประเทศ ........................................ประกอบอาชีพ ..................................................................................
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6. ถาม ท่านมีความประสงค์จะให้สถานทูต สถานกงสุล ดาเนินการเรื่องใด
ตอบ ข้าพเจ้าประสงค์ให้ สถานทูต สถานกงสุล ดาเนินการออกสูตบิ ตั รให้กบั ....................................................
บุตรของข้าพเจ้า ซึง่ ได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
7. ถาม ท่านมีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงยืนยันหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้ามีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงยืนยันคือ
1. พยานบุคคล จานวน ................. คน คือ
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
2. พยานบุคคล จานวน ................. ฉบับ คือ
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
8. ถาม ท่านเคยศึกษาจบชัน้ สูงสุดจากสถาบันใด มีหลักฐานการศึกษาหรือไม่ หากมีให้นามาแสดง
ตอบ ............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
9. ถาม ท่านได้สมรสกับใคร เป็ นคนสัญชาติ เชือ้ ชาติใด เกิดเมือ่ วัน เดือน ปี พ.ศ. ใด จดทะเบียนสมรสกัน ณ ทีใ่ ด เลข
ทะเบียนสมรสเท่าใด
ตอบ ............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................... ..................................
10. ถาม ท่านมีบุตรกีค่ น ชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เกิด เชือ้ ชาติ สัญชาติ ปจั จุบนั ทีอ่ ยู่และอาชีพ
ตอบ ข้าพเจ้ามีบุตร ................. คน
คนที่ 1 ชื่อ ............................................ นามสกุล ................................. เกิดวันที่ ............. เดือน .................
พ.ศ. ...................... สัญชาติ .............................. อยู่ท.่ี ..................................................................................
......................................................................................... อาชีพ ................................................................
คนที่ 2 ชื่อ ............................................ นามสกุล ................................. เกิดวันที่ ............. เดือน .................
พ.ศ. ...................... สัญชาติ .............................. อยู่ท.่ี ..................................................................................
......................................................................................... อาชีพ ................................................................
คนที่ 3 ชื่อ ............................................ นามสกุล ................................. เกิดวันที่ ............. เดือน.................
พ.ศ. ...................... สัญชาติ .............................. อยู่ท.่ี ..................................................................................
......................................................................................... อาชีพ ................................................................

4

11. ถาม บุตรทีแ่ จ้งเกิด เป็ นบุตรคนทีเ่ ท่าไร อยู่และอาชีพปจั จุบนั
ตอบ บุตรทีแ่ จ้งเกิด เป็ นบุตรคนที่ ............... ทีอ่ ยู่และอาชีพปจั จุบนั .......................................................................
เลขที่ ...................................................................................................................................................... .....
อาชีพ ....................................................................................................... ...................................................
12. ถาม ท่านสามารถสรุปยืนยันและรับรองว่าเด็กทีป่ รากฏตามสูตบิ ตั รของทางการท้องถิน่ ทีน่ ามาแสดงเป็ นของบุตรท่าน
จริงหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า........................................................................................................................
13. ถาม ท่านทราบหรือได้ตรวจบันทึกการสอบสวนข้างต้นนี้หรือไม่ และทราบหรือไม่ว่าถ้วยคาทีใ่ ห้บนั ทึกไว้จะมีผลต่อ
ท่านในทางกฏหมายเพียงใด
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าถ้อยคาทีใ่ ห้บนั ทึกไว้ขา้ งต้นเป็ นความสัตย์จริงทุกประการมิได้มเี จตนาทุจริตแอบ
แฝงแต่ประการใด เจ้าหน้าทีไ่ ด้อ่านให้ฟงั และข้าพเจ้าได้ตรวจแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องกับความเป็ นจริง และสามารถใช้
ยืนยันตัวข้าพเจ้าในชัน้ ศาลได้ หากเกิดความผิดพลาดเสียหายขึน้ จาการให้ถว้ ยคาของข้าพเจ้าในครัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอ
ยอมรับผิดชอบตามกฏหมายทุกประการและเพื่อความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
ลงชื่อ ................................................................. ผูใ้ ห้ถว้ ยคา
(
)
ลงชื่อ .................................................................. ผูส้ อบสวน/บันทึก/อ่าน
(
)

