ตัวอย่างประเด็นการสอบสวนถ้อยคาในการขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
สาระสาคัญ ของการสอบสวนถ้อยคาบุคคล ในการขอเพิ่มชื่อบุคคลใดเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นการสอบสวนเพื่อยืนยันตัวบุคคล สถานะการเกิด (สถานที่เกิด) และสัญชาติของผู้ขอ
เพิ่มชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้มีสิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมาย หรือไม่ ดังนั้น ในการ
สอบสวนการขอเพิ่มชื่อ จึงควรมีประเด็นที่แสดงถึงการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับผู้ขอเพิ่มชื่อ ซึ่งควรมีประเด็นสาระสาคัญในการสอบสวน ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ด้วย

1. กรณีสอบสวนผู้ขอเพิ่มชื่อ
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดของท่าน และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
ตอบ ข้าฯ เกิดเมื่อวันที่................ สถานที่เกิด ...(ให้ระบุ เช่น เป็นบ้านเลขที่/ชื่อสถานพยาบาล/หรือชื่อ
สถานที่ อื่น)... เป็ น บุ ตรของ................ เลขประจาตั วประชาชน ............. สั ญ ชาติ ............
สภาพบุคคลปัจจุบัน ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว ที่ไหน เมื่อไร มีหลักฐานอะไร)... มีพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด ...... คน ได้แก่
1. ชื่อ.......... เลขประจาตัวประชาชน ......... ..(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด ที่อยู่ปัจจุบัน)…
2. ชื่อ.......... เลขประจาตัวประชาชน ......... ..(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด ที่อยู่ปัจจุบัน)…
ถาม ขอทราบข้อเท็จจริงความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิด ถึงปัจจุบัน โดยละเอียด
ตอบ ...(ให้สอบสวนเพื่อจะได้ทราบรายละเอียด ดังนี้)....
1. ประวัติเกี่ยวกับผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดู ตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบัน
2. ประวัติเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ตอนเกิดถึงปัจจุบัน ว่าเคยอยู่ที่ใด ในช่วงเวลาใด
กับบุคคลใดบ้าง (ชื่อ – ที่อยู่ที่ทราบ)
3. กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นประจา ให้สอบสวนเกี่ยวกับการเดินทางกลับมา
เยี่ยมบ้าน หรือคนในครอบครัว มาช่วงเวลาใด ช่วงเทศกาลใด พักอาศัยที่บ้านใด พักนาน
เท่าใด มีใครรู้เห็นยืนยันได้
4. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ขอเพิ่มชื่อ กับบุคคลในครอบครัว (เช่น โทรศัพท์ จดหมาย ...
และใช้วิธีการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด)

5. ประวัติการศึกษาถึงปัจจุบัน เช่น ระดับการศึกษา, สถานศึกษาที่ใดบ้าง, ช่วงเวลาที่ศึกษา
6. ประวัติเกี่ยวกับการทางานถึงปัจจุบัน เช่น ประเภทงาน สถานที่ทางาน ชื่อนายจ้าง
ถาม ท่ า นมี พ ยานบุ ค คลและพยานหลั ก ฐานอื่ น ใดมาแสดงหรื อ ยื น ยั น ต่ อ นายทะเบี ย น
ประกอบการยื่นคาขอเพิ่มชื่อ หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ข้าฯ มีพยานหลักฐานมาแสดงและยืนยันต่อนายทะเบียน ดังนี้
1. พยานบุคคล จานวน ..... คน ได้แก่ ................... เลขประจาตัวประชาชน .....................
เกีย่ วพันกับท่านเป็น .................. อาชีพ .............. ที่อยู่ .....................................................
2. พยานเอกสาร .....(เช่น หลักฐานการเกิด , สาเนาทะเบียนบ้าน , หลักฐานการศึกษา)......
3. พยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .....(ถ้ามี)...........................................................................

2. กรณีสอบสวนบิดา/มารดา
ถาม ขอทราบรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ .....(ชื่อผู้ ขอเพิ่ม ชื่อ).... ซึ่ งขอเพิ่ มชื่ อเข้า ในทะเบี ยนบ้ า น
(ท.ร.14) โดยอ้างว่าเป็นบุตรของท่าน และพี่น้อง ร่วมบิดาและหรือมารดาเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าว
ตอบ ...(ชื่ อ ผู้ ข อเพิ่ ม ชื่ อ )...เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ................. สถานที่ เกิ ด ...(ให้ ร ะบุ เช่ น เป็ น บ้ า นเลขที่ /
ชื่อสถานพยาบาล/หรือชื่อสถานที่อื่น)... เป็ นบุ ตรข้าฯ กับ ................ เลขประจาตัวประชาชน
................ สัญชาติ ............... ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด ที่อยู่ปัจจุบัน)… เป็นบุตร
ลาดับที่ ....... จากทั้งหมด ......... คน ได้แก่
1. ชื่อ............... เลขประจาตัวประชาชน ............ ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด
ที่อยู่ปัจจุบัน)…...
2. ชื่อ …………. เลขประจาตัวประชาชน ............ ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด
ที่อยู่ปัจจุบัน)…...
ถาม ขอทราบข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ ..... (ชื่ อ ผู้ ข อเพิ่ ม ชื่ อ )....
ซึ่งอ้างว่าเป็นบุตรของท่าน ตั้งแต่เกิด ถึงปัจจุบัน โดยละเอียด
ตอบ 1. ประวัติเกี่ยวกับผู้ทใี่ ห้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ขอเพิ่มชื่อ ตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบัน
2. ประวัติเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ตอนเกิดถึงปัจจุบัน ว่าเคยอยู่ที่ใด ในช่วงเวลาใด
กับบุคคลใดบ้าง (ชื่อ - ที่อยู่ทที่ ราบ)
3. กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นประจา ให้สอบสวนเกี่ยวกับการเดินทางกลับมา
เยี่ยมบ้าน หรือคนในครอบครัว มาช่วงเวลาใด ช่วงเทศกาลใด พักอาศัยที่บ้านใด พั กนาน
เท่าใด มีใครรู้เห็นยืนยันได้
4. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ขอเพิ่มชื่อ กับบุคคลในครอบครัว (เช่น โทรศัพท์ จดหมาย ...
และใช้วิธีการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด)

5. ประวัติการศึกษาถึงปัจจุบัน เช่น ระดับการศึกษา, สถานศึกษาที่ใดบ้าง, ช่วงเวลาที่ศึกษา
6. ประวัติเกี่ยวกับการทางานถึงปัจจุบัน เช่น ประเภทงาน สถานที่ทางาน ชื่อนายจ้าง
ถาม ...(กรณีอ้างว่าผู้ขอเพิ่มชื่อเกิดในประเทศไทย)... ท่านมีพยานหลักฐานใดมาแสดงหรือยืนยันต่อ
นายทะเบียนว่า ...(ชื่อผู้ขอเพิ่มชื่อ)...เป็น ผู้ที่ เกิดในประเทศไทย ประกอบการให้ ถ้อยค านี้
หรือไม่
ตอบ ข้าฯ มีพยานหลักฐานมาแสดงและยืนยันต่อนายทะเบียน ดังนี้
1. พยานบุคคล จานวน ..... คน ได้แก่ ................... เลขประจาตัวประชาชน .....................
เกี่ยวพันกับท่านเป็น .................. อาชีพ .............. ที่อยู่ .....................................................
2. พยานเอกสาร .....(เช่น หลักฐานการเกิด , สาเนาทะเบียนบ้าน , หลักฐานการศึกษา)......
3. พยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .....(ถ้ามี)...........................................................................
ถาม ในระหว่างมารดาของ ...(ผู้ขอเพิ่มชื่อ)... ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด ท่านอาศัยอยู่ด้วยกัน
กับ สามีหรือภรรยา (แล้วแต่กรณี ) หรือไม่ อย่า งไร แล้วเหตุใด จึงไม่ได้แจ้งเกิดให้ กับ
...(ผู้ขอเพิ่มชื่อ)...
ตอบ ............................................................................................................................. .........

3. กรณีสอบสวนพยานบุคคลอืน่ ๆ
ถาม ท่านมีความรู้จักคุ้นเคยกับ .....(ชื่อผู้ขอเพิ่มชื่อ).... ซึ่งขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
รายนี้ เป็นอย่างดี หรือไม่ อย่างไร
ตอบ 1. ให้ระบุว่ารู้จักคุ้นเคยเป็น อย่างดีหรือไม่ ถ้ารู้จักคุ้นเคยดี ให้ระบุเหตุผล ที่รู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้ขอพิ่มชื่อเป็นอย่างดี และสอบถามให้ปรากฎรายละเอียดต่อด้วยว่า รู้ จักกันได้อย่างไร และ
ตั้งแต่เมื่อใด
2. (ผู้ ข อเพิ่ ม ชื่ อ )...เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ................. สถานที่ เกิ ด ...(ให้ ระบุ เช่ น เป็ น บ้ านเลขที่ /
ชื่อสถานพยาบาล/หรือชื่อสถานที่อื่น)... เป็นบุตรของ ................... เลขประจาตัวประชาชน
................ สั ญ ชาติ ............... ...(ยังมี ชี วิตอยู่ ห รือ ไม่ ประกอบอาชีพ ใด ที่ อยู่ ปั จจุบั น )…
กับ................ เลขประจาตัวประชาชน................ สัญชาติ ............... ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ประกอบอาชีพใด ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน)… เป็นบุตรลาดับที่ ....... จากทั้งหมด ......... คน ได้แก่
(1) ชื่อ............. เลขประจาตัวประชาชน .......... ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด
ที่อยู่ปัจจุบัน)…...
(2) ชื่อ ……….. เลขประจาตัวประชาชน .......... ...(ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพใด
ที่อยู่ปัจจุบัน)…...
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ .....(ชื่อผู้ขอเพิ่มชื่อ).... ซึ่งท่านมา
ให้การเป็นพยานในการเพิ่มชื่อนี้
ตอบ 1. ประวัติเกี่ยวกับผู้ทใี่ ห้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ขอเพิ่มชื่อ ตัง้ แต่รู้จักกัน ถึงปัจจุบัน
2. ประวัติเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ รู้จักกัน ถึงปัจจุบัน ว่าเคยอยู่ที่ใด ในช่วงเวลาใด
กับบุคคลใดบ้าง (ชื่อ - ที่อยู่ทที่ ราบ)
3. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ขอเพิ่มชื่อ กับ พยาน (เช่น โทรศัพท์ จดหมาย ... และใช้วิธีการ
ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด)

5. ประวัติการศึกษาผู้ขอเพิ่มชื่อที่พยานทราบ
6. ประวัติเกี่ยวกับการทางานที่พยานทราบ
................................................................

