
 
     
 

               

 

 

 
บันทกึการสอบปากค า   

เขียนที่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส 
วนัที่...........เดือน...........................พ.ศ. 255.... 

 
เร่ือง   สอบปากค ากรณีขอให้ออกสติูบัตรให้กับบุตรซึง่ได้สญัชาติไทยย้อนหลงั 

ตามมาตรา 10 พ.ร.บ. สญัชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
 

  ข้าพเจ้า..........................................................................เกิดเมื่อวนัที่.................... 
เดือน.................................พ.ศ....................อายุ................ปี เกิดที่จังหวัด...................................... 
เชือ้ชาติไทย สญัชาติไทย ศาสนา....................อาชีพ............................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย.............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
บิดาช่ือ.................................................................มารดาช่ือ.......................................................... 
  ขอให้การด้วยความสตัย์จริง ดงันี  ้
1.  ถาม  ท่านช่ืออะไร อายุเท่าไร สญัชาติใด มีเอกสารส าคญัประจ าตวัประเภทใด  
  ปัจจุบันมีภมูิล าเนาอยู่ ณ ที่ใด ประกอบอาชีพอะไร 

ตอบ  ข้าพเจ้าช่ือ....................................................................................อาย.ุ......................ปี 
 เป็นบุคคลสญัชาติ........................เลขประจ าตวัประชาชน.............................................. 
 ถือหนังสือเดินทางเลขที่................................................................................................. 
 ออกให้เมื่อวนัที่...................................................หมดอายุวนัที่...................................... 

  ปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีภมูิล าเนาอยู่ในประเทศ........................................ที่อยู่....................... 
  .................................................................................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................... 
2.  ถาม  ท่านมีที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ ณ ที่ใด 

ตอบ  ข้าพเจ้ามีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่............................................................................. 
  .................................................................................................................................... 
3.  ถาม  ปัจจุบัน ท่านเป็นคนสญัชาติใด เชือ้ชาติใด ระบุวนัที่และสถานที่เกิด 

ตอบ  ข้าพเจ้าคนสญัชาติ........................เชือ้ชาติ........................ เกิดเมื่อวนัที่........................ 
 เดือน..................................พ.ศ...........................ที่จังหวัด............................................ 
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4.  ถาม  บิดามารดาของท่านช่ืออะไร เป็นคนสญัชาติและเชือ้ชาติใด ระบุวนัที่และสถานที่เกิด 
  ปัจจุบันมีภมูิล าเนาอยู่ ณ ที่ใด ประกอบอาชีพอะไร 

ตอบ  ข้าพเจ้ามีบิดาช่ือ.................................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
 เกิดเมื่อวันที่................เดือน..................................พ.ศ...................ที่ประเทศ................ 
 ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่............................................................................. 
 ..........................................................................ประกอบอาชีพ.................................... 
  ข้าพเจ้ามีมารดาช่ือ..............................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
 เกิดเมื่อวันที่................เดือน..................................พ.ศ...................ทีป่ระเทศ................ 
 ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่............................................................................. 
 ..........................................................................ประกอบอาชีพ.................................... 

5.  ถาม  ท่านมีพ่ีน้องที่เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมก่ีคน (รวมท่านด้วย) เป็นชายก่ีคน หญิงก่ีคน  
  ท่านเป็นคนที่เท่าไหร่ กรุณาระบุวนัเดือนปีเกิด สถานที่เกิด พร้อมด้วยภมูิล าเนาปัจจุบัน 
  และอาชีพของพ่ีน้องของท่านด้วย 
 ตอบ  ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องที่เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม.....................คน (รวมข้าพเจ้าด้วย) 
  เป็นชาย.......................คน หญิง.....................คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่................................ 
  5.1  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 

  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...................................................................... 
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 

  5.2  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...................................................................... 
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 

  5.3  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่......................................................................  
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 

  5.4  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่......................................................................  
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 
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  5.5  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 

  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่......................................................................  
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 

  5.6  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...................................................................... 
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 

  5.7  นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นบุคคลสญัชาติ.............. 
  เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ...............ที่ประเทศ................ 
  ปัจจุบันมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่......................................................................  
  .........................................................................ประกอบอาชีพ............................. 

6.  ถาม  ท่านมีความประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ด าเนินการเร่ืองใด  
 ตอบ  ข้าพเจ้าประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงปารีส ด าเนินการออกสติูบัตรให้กับบุตร 
  ของข้าพเจ้า ช่ือ............................................................................................................ 
  ซึง่ได้สญัชาติไทยตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  
7.  ถาม  ท่านมีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงยืนยันหรือไม่ 
 ตอบ  ข้าพเจ้ามีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงยืนยัน คือ 

1. พยานบุคคล จ านวน........................คน คือ 
  .................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................... 

2. พยานเอกสาร จ านวน......................ฉบับ คือ 
  .................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................... 
8.  ถาม  ท่านจบการศกึษาสงูสดุจากสถาบันใด มีหลกัฐานการศกึษาหรือไม่ หากมี ให้น ามาแสดง 
 ตอบ  ข้าพเจ้าจบการศกึษาสงูสุด............................................................................................ 
  .................................................................................................................................... 
9.  ถาม  ท่านสมรสกับใคร สญัชาติใด ระบุวนัเดือนปีเกิด สถานที่สมรสและเลขที่ทะเบียนสมรส  
 ตอบ  ข้าพเจ้าสมรสกับ........................................................................................................... 
  .................................................................................................................................... 
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10.  ถาม  ท่านมีบุตรก่ีคน ระบุช่ือ-ช่ือสกุล วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน และอาชีพ 
 ตอบ  ข้าพเจ้ามีบุตรรวม.....................คน  
  1.  ช่ือและช่ือสกุล......................................................................................................... 
    เกิดเมื่อวันที่.....................................................................อาชีพ............................... 
    ที่อยู่........................................................................................................................ 
  2.  ช่ือและช่ือสกุล......................................................................................................... 
    เกิดเมื่อวันที่.....................................................................อาชีพ............................... 
    ที่อยู่........................................................................................................................ 
  3.  ช่ือและช่ือสกุล......................................................................................................... 
    เกิดเมื่อวันที่.....................................................................อาชีพ............................... 
    ที่อยู่........................................................................................................................ 
11.  ถาม  บุตรที่ท่านประสงค์จะแจ้งเกิดเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ ที่อยู่และอาชีพปัจจุบัน  

ตอบ  บุตรที่ข้าพเจ้าประสงค์จะแจ้งเกิดเป็นบุตรคนที่...................... อาชีพ................................ 
  ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
12.  ถาม  ท่านสามารถสรุปยืนยันและรับรองว่าเด็กที่ปรากฎตามสติูบัตรของทางการท้องถ่ินที่น ามา  
  แสดงเป็นบุตรของท่านจริงหรือไม่ 

ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า...................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 

13.  ถาม  ท่านทราบหรือได้ตรวจบันทกึการสอบสวนนีห้รือไม่ และทราบหรือไม่ว่าถ้อยค าที่ให้บันทกึ  
  ไว้จะมีผลต่อท่านในทางกฏหมายเพียงใด 

ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ถ้อยค าที่ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทกุประการ  
 มิได้มีเจตนาทจุริตแอบแฝงแต่ประการใด หากถ้อยค าใดเป็นเท็จ สามารถใช้ยืนยันได้ 
 ในศาลทัง้ความแพ่งและอาญา 
  
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

 
ลงช่ือ................................................................ผู้ ให้ถ้อยค า 

(.....................................................................) 
 

ลงช่ือ................................................................ผู้สอบสวน 
                                      นายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 


