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ถำม ท่ำนมำพบนำยทะเบียน(อ ำเภอ.../ทอ้งถิ่น...) เพือ่ขอให้ด ำเนินกำรเรื่องใด เพรำะเหตุใด  
ตอบ ตัวอย่ำงข้อมูลค ำตอบ 

ข้าฯ มาพบนายทะเบียน............. เพื่อขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 แห่ง 
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เนื่องจาก 
... (บิดามารดาไม่ได้แจ้งการเกิดให้ หรือสูติบัตรช ารุด สูญหาย และไม่สามารถคัดส าเนาสูติบัตรหรือ
ทะเบียนคนเกิดท่ีส านักทะเบียนแห่งใดได้)... เพื่อน าไปใช้ประกอบในการด าเนินการ... (เช่น ขอ
ลงรายการสัญชาติไทย.../ ขอแก้ไขรายการสถานท่ีเกิดในเอกสารทะเบียนประวัติ) 

ถำม ท่ำนมีพยำนหลักฐำนใดมำแสดงหรอืยืนยันต่อนำยทะเบียน...............  ว่ำท่ำนเป็นผู้ที่
เกิดในรำชอำณำจักรไทย 

ตอบ ตัวอย่ำงข้อมูลค ำตอบ 

ข้าฯ มีพยานหลักฐานมาแสดงหรือยืนยันตอ่นายทะเบยีน.......... ว่าเป็นผู้ที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย ดังน้ี 

1. พยานบคุคล ได้แก่   
    1.1 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
    1.2 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
    1.3 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
    1.4 นาย/นาง/น.ส..................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................   
          สัญชาติ .................... เกี่ยวพันเป็น ......................................................................... 
          อาชีพ ........................ ที่อยู่ ...................................................................................        
2. พยานเอกสาร ได้แก่ (เช่น หลักฐานการลงบญัชีทหารกองเกิน ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่/ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว) 
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    2.1 ................................................................................................................................ 
     2.2 ................................................................................................................................ 
    2.3 ................................................................................................................................ 
3. พยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    3.1 ............................................................................................................................... 
    3.2 ............................................................................................................................... 
 

ถำม ขอทรำบรำยละเอียดเกีย่วกับบิดำมำรดำผู้ให้ก ำเนิดของท่ำน  
ตอบ ตัวอย่ำงข้อมูลค ำตอบ 

1. บิดาช่ือ.............................................. เลขประจ าตัวประชาชน ........................................ 
    สัญชาติ ..................... สถานะ ...(มีชีวิตหรือไม่)... อาชีพ ................................................   
    ที่อยู่ ................................................................................................................................ 
2. มารดาช่ือ.......................................... เลขประจ าตัวประชาชน ........................................ 
    สัญชาติ ..................... สถานะ ...(มีชีวิตหรือไม่)... อาชีพ ................................................   
    ที่อยู่ ................................................................................................................................ 

ถำม ขอทรำบรำยละเอียดเกีย่วกับกำรเกิดของท่ำน และพี่น้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน 

ตอบ ตัวอย่ำงข้อมูลค ำตอบ 

ข้าฯ เกิดเมื่อวันที่................................................ สถานท่ีเกิด ...(ระบุว่าเกิดที่ใด โดยระบุชื่อและที่ตั้งของ

สถานพยาบาล หรือบ้านที่ไม่ใช่สถานพยาบาล หรือสถานท่ีที่เกิดกรณีเกิดนอกบ้าน)... ข้าฯ เป็นบุตรล าดับที่ ....... 
โดยมพีี่น้องรว่มบิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด ...... คน ไดแ้ก่  
 ล าดับที่ 1. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .............. เกิดวันที่ .......................... สถานที่เกิด ................................                               
               ................................. สถานะ ...(มชีีวิตหรือไม)่... อาชีพ ................................... 
               ที่อยู่ .................................................................................................................. 
 ล าดับที่ 2. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .............. เกิดวันที่ .......................... สถานที่เกิด ................................                               
               ................................. สถานะ ...(มชีีวิตหรือไม)่... อาชีพ ................................... 
               ที่อยู่ .................................................................................................................. 
 ล าดับที่ 3. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
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               สัญชาติ .............. เกิดวันที่ .......................... สถานที่เกิด ................................                               
              ................................. สถานะ ...(มชีีวิตหรือไม่)... อาชีพ ................................... 
              ที่อยู่ .................................................................................................................. 

ถำม ขอทราบขอ้มูลรายละเอียดความเป็นมาของทา่นตั้งแต่เกิด ถึงปัจจุบัน 

ตอบ ตัวอย่ำงข้อมูลค ำตอบ 

..(ให้ระบุข้อมลูเพือ่จะได้ทราบข้อเท็จจริง (ตามที่ทราบ) ดังน้ี 

  1. ประวัติสถานที่อยูอ่าศยัตั้งแต่ตอนเกิด จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละช่วงเวลา วา่เคยอาศยั 

      อยู่ที่ใด กับบุคคลใด มีความเกี่ยวพันกันในฐานะใด  
  2. ตั้งแต่เกิดมีบิดามารดา หรือบุคคลใดเป็นผูใ้ห้การอุปการะเลีย้งดู ในช่วงอายุใดบ้าง 

  3. ประวัติการศึกษาถงึปัจจุบัน เช่น ระดับการศึกษา, สถานศึกษา, ช่วงเวลาที่ศึกษา 

  4. ประวัติเก่ียวกับการท างานถึงปัจจุบัน เช่น ท างานอะไร สถานที่ท างาน นายจา้ง 
  5. บุคคลที่มีการอ้างองิตามข้อ 1-4 ขา้งต้น ผูใ้ห้ถ้อยค าสามารถติดต่อบุคคลใดได้บ้าง  
      ช่องทางใด เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ผู้ให้ถ้อยค าอ้าง 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ถ้อยค าต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้สอบสวนด้วยความสัตย์จริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าข้างต้น และเจ้าพนักงานได้อ่านบันทึกให้ข้าฯ ฟัง
ด้วยแล้วรับรองว่าถูกต้องตามจริง จึง...(ลงลายมือชื่อ/พิมพ์ลายนิ้วมือ)... ไว้ต่อหน้า        
เจ้าพนักงานและพยาน 

ลงช่ือ ........................................ ผู้ให้ถ้อยค า  ลงช่ือ ........................................ ผู้สอบสวน                                                   
        (.........................................)                    (........................................) 

   ลงชื่อ ..................................... พยาน       ลงช่ือ ........................................ พยาน 
          (......................................)                    (........................................) 

 


