แนวทางการตั้งประเด็นการสอบสวนถ้อยคา (ป.ค.14)
ในการจัดทาทะเบียนประวัติบุคคลประเภท 0
ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
..........................................................................................................
สาระสาคัญของการการจัดทาทะเบียนประวัติบุคคลประเภท 0 ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.
การทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ ต้องตรวจสอบหลักฐานและ
สอบสวนพยานบุคคล ให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ได้แก่
1. คนต่ า งด้ า วที่ เข้ า มาอยู่ ในประเทศไทย โดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง
ซึง่ มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่จริงในพื้นที่สานักทะเบียนที่จะจัดทาทะเบียนประวัติ เช่น มีการตั้งบ้านเรือน ประกอบ
อาชีพ หรือมีครอบครัว ในพื้นที่ (*รวมถึง ชนกลุ่มน้อย ที่ตกสารวจจัดทาทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย)
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขประจาตัว 13 หลักประเภทใดๆ
3. ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติประเทศอื่น
เมื่อมีการตรวจพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคล ให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว นายทะเบียน
อาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก็สามารถจัดทาทะเบียนประวัติให้ได้ตามแบบ ท.ร.38 ก. และกาหนดเลข
ประจาตัว 13 หลัก ประเภท 0 โดยปฏิบัติตามข้อ 105 วรรคสอง ของระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 (หนังสือสานักทะเบียนกลาง
ที่ มท 0309.1/ว 3 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 และที่ มท 0309.1/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559)

1. สอบสวนผู้ขอจัดทาทะเบียนประวัติ
ถาม ท่านสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หรือไม่ เพียงใด ท่านมีบุคคลใดเป็นล่ามหรือไม่ ถ้ามีท่าน
จะให้ใครเป็นล่าม
ตอบ ข้าฯ สามารถสื่อสารภาษาไทย ..(ให้ระบุ - ว่าสื่อสารได้เพียงใด เช่น สามารถฟัง พูด อ่าน
หรือเขียน ภาษาไทยได้ด/ี ได้เล็กน้อย/ ไม่ได้ (มีใครเป็นล่าม))
ถาม ท่านมาพบนายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น...... วันนี้ ท่านประสงค์จะให้ดาเนินการในเรื่องใด
ตอบ ข้าฯ ประสงค์จะขอให้นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนให้กับข้าฯ เป็นบุคคลประเภท 0
ถาม ท่านมีหลักฐานที่แสดงว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือไม่ ถ้ามี
ขอให้ท่านแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานด้วย
ตอบ ข้าฯ .........................................................................................................................................
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ถาม ขอทราบรายละเอียดความเป็นมาของท่าน และบิดา มารดา พี่น้อง ของท่าน
ตอบ ข้าฯ เกิดเมื่อวัน ที่................ ประเทศ .............................. สถานที่เกิด ...(ให้ระบุ เช่น เป็น
บ้านเลขที่/ชื่อสถานพยาบาล/หรือชื่อสถานที่อื่น)... หลักฐานที่แสดงการเกิด ....(ให้ระบุ – ถ้าบอก
ว่ามีให้ นามาแสดง ถ้านามาแสดงไม่ได้ ให้บันทึกไว้ว่าเพราะอะไร) บิดาชื่อ................ เลข
ประจาตัวประชาชน ............. สัญชาติ ............ สภาพบุคคลปัจจุบัน ... มารดาชื่อ................
เลขประจาตัวประชาชน ............. สัญชาติ ............ สภาพบุคคลของบิดามารดา ...( (ยังมีชีวิต
อยู่ ห รือ เสี ย ชี วิ ต แล้ ว ถ้ ายั งอยู่ ๆ ที่ ไหน ติ ด ต่ อ กั น อย่ า งไร ถ้ าเสี ย ชี วิ ต แล้ ว เมื่ อ ไร มี ห ลั ก ฐานอะไร)...

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด ...... คน ได้แก่
1. ชื่อ.......... เลขประจาตัวประชาชน ......... ( (ยังมีชวี ิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว ถ้ายังอยู่ๆ ที่ไหน
ติดต่อกันอย่างไร ถ้าเสียชีวิตแล้ว เมื่อไร มีหลักฐานอะไร)...
2. ชื่อ.......... เลขประจาตัวประชาชน ......... ( (ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว ถ้ายังอยู่ๆ ที่ไหน
ติดต่อกันอย่างไร ถ้าเสียชีวิตแล้ว เมื่อไร มีหลักฐานอะไร)...

ถาม ท่านเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ผ่านทางช่องทางใด จังหวัดใด ด้วยวิธีการใด ตั้งแต่
เมื่อใด และมีบุคคลใดเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พร้อมกับท่านบ้าง ปัจจุบัน
อยู่ด้วยกันหรือไม่ ติดต่อกันอย่างไร มีเบอร์โทรศัพท์หรือไม่
ตอบ ข้าฯ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ผ่านทางช่องทางใด ...(เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง,
ช่องทางธรรมชาติ) อาเภอ ................... จังหวัด........................ ด้วยวิธีการ ..(เช่น แสดง
หลักฐานใดผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือนั่งเรือ นั่งรถ หรือเดินข้ามชายแดนฯลฯ)..
และข้าฯ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับ ............................. ซึ่งเกี่ยวพันกับข้าฯ ใน
ฐานะ ................................ ปัจจุบัน ..(ระบุ – อาศัยอยู่ด้วยกัน หรือแยกย้ายกันและติดต่อ
กันโดยวิธีการ.......................)..
ถาม ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่บ้านใคร เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะใด ขอทราบชื่อตัว ชือ่ สกุล
ของเจ้าบ้าน และท่านอาศัยอยู่ที่บ้านดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน
เท่าใด
ตอบ ข้าฯ พักอาศัยอยู่ที่บ้านของ ............................................... เกี่ยวข้องกับข้าฯ ในฐานะ ..(เช่น
ผู้ให้เช่า, นายจ้าง, ภรรยา, สามี, บุตร ฯลฯ).. บ้านเลขที่ ....(ถ้าไม่มีเลขที่ให้ระบุไว้ด้วยว่าไม่มี
เลขที)่ ......................................................... ข้าฯ อาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อวันที่.................................
ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ ........... ปี ........... เดือน โดยข้าฯ พักอาศัยที่บ้านหลัง
ดังกล่าว เพื่อ ....(ให้ระบุ - เช่น ทางานอะไร สถานที่ทางานอยู่ที่ไหน ค้าขายอะไร สถานที่
ค้าขายอยู่ที่ไหน)....
ถาม บ้านทีท่ ่านพักอาศัยดังกล่าว อยู่บริเวณใด อยู่ใกล้สถานที่สาคัญใด หรือไม่ และอยู่
ใกล้เคียงบ้านใคร ขอทราบชื่อตัว ชื่อสกุล บ้านแลขที่ของบุคคลดังกล่าว
ตอบ บ้านที่ ข้าฯ พักอาศัยอยู่บริเวณ ....(ให้ระบุ- ว่าเป็นบริเวณใดที่คนในพื้นที่เขารู้จักและเรียก
ขานกัน เช่น ซอยข้างโรงพยาบาล.... , แถวริมบึง....)....ใกล้เคียงกับบ้านของ.......................
เป็นบ้านเลขที่ ......................................................................................................................
ระยะห่างกัน ประมาณ .............. เมตร
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ถาม ขอทราบข้อเท็จจริงความเป็นมาของท่านก่อนที่จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของสานัก
ทะเบียน...................... ณ บ้านหลังที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันดังกล่าว ย้อนหลังไปในอดีต
แต่ละช่วงเวลา โดยละเอียด
ตอบ ...(ให้สอบสวนเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดความเป็นมาของผู้ขอจัดทาทะเบียนประวัติ
ย้อนหลังไปนถึงอดีตเท่าที่ผู้ให้ถ้อยคาจดจาได้ ดังนี้
1. มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ ณ สถานที่ใด ....(ให้ระบุ – รายละเอียดที่ตั้งของบ้าน/สถานที่ที่พัก
อาศัย ว่าเป็นบ้านเลขที่... ตาบล..... อาเภอ.... จังหวัด....).... เหตุที่มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ ณ
สถานที่ดังกล่ าวเพราะอะไร ....(ให้ ระบุ เช่น ทางาน..(งานอะไร)., เรียนหนั งสื อ..(ชื่อ
สถานศึกษา)..).... เป็นระยะเวลานานเท่าใด ..(ตั้งแต่....... ถึง............. ประมาณ ...... ปี
...... เดือน).... อาศัย อยู่กับใคร ....(ให้ ระบุ เช่น บ้านนายจ้าง, บ้านเช่า, บ้านญาติ )....
บุคคลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ที่ผู้ให้ถ้อยคารู้จักคุ้นเคยมีผู้ใดบ้าน คุ้นเคยในฐานนะใด ..(เช่น
นายจ้าง, ครอบครัวนายจ้าง, เพือ่ นร่วมงาน, เพื่อนบ้าน)...
2. หากก่อนมามีภูมิลาเนาในพื้ นที่ที่ขอจัดทาทะเบียนประวัติ เลข 0 ผู้ ขอเคยมีภู มิลาเนา
หลายแห่ง ให้นายทะเบียนสอบถามประวัติการมีภูมิลาเนาของผู้ให้ถ้อยคา เช่นเดียวกัน
ตามข้อ 1 ย้อนหลังทุกช่วงเวลา แยกแต่ละช่วงเวลาที่มีภูมิลาเนาแต่ละแห่ง ให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นๆ โดยชัดเจน เพื่อให้นาย
ทะเบียนสามารถชั่งน้าหนักความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องของการให้ถอ้ ยคาได้ และ
สามารถขยายผลพิสูจน์ได้ว่าให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง หรือไม่
ถาม ท่ า นมี พ ยานบุ ค คลและพยานหลั ก ฐานอื่ น ใดมาแสดงหรื อ ยื น ยั น ต่ อ นายทะเบี ย น
ประกอบการยื่น ค าขอจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ส าหรั บ บุ ค คลที่ ไม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย น
หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ข้าฯ มีพยานหลักฐานมาแสดงและยืนยันต่อนายทะเบียน ดังนี้
1. พยานบุคคล จานวน ..... คน ได้แก่ ................... เลขประจาตัวประชาชน .....................
เกี่ยวพันกับท่านเป็น .................. อาชีพ .............. ที่อยู่ .....................................................
2. บันทึกรับรองของเจ้าบ้าน และประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รับรองการมีภูมิลาเนาพักอาศัย
ในประเทศไทยของข้าฯ
3. พยานเอกสาร ....(ให้ระบุ เช่น หลักฐานการเกิด , สาเนาทะเบียนบ้าน , หลักฐานการศึกษา)...........
4. พยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .....(ถ้ามี)...........................................................................
ถาม ท่านเคยมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร หรือในฐานข้อมูลการะเบียน
ในประเทศไทย ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ เช่น ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 เป็น
บุคคลประเภท 6 หรือประเภท 7) ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลข
ประเภท 0) , ทะเบี ย นประวั ติ แ รงงานต่ า งด้ า ว (ประเภท 00) และเคยจั ด ท าบั ต ร
ประจาตัวโดยใช้รายการดังกล่าวรายการใด หรือไม่ ถ้าเคย มีการจัดทารายการบุคคล
นั้นๆ กี่รายการ รายการบุคคลใดบ้าง ดาเนินการที่สานักทะเบียนใด เมื่อใด อย่างไร
ตอบ .................................................................................................................................................
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ถาม ท่านมีถ้อยคาอื่นใดจะให้การเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น.... หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ข้าฯ ..................................................................................................................................
ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริงทุกประการ และ....(ข้าพเจ้าหรือล่าม)....ได้
อ่านบันทึกถ้อยคาฉบับนี้แล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงกับที่ข้าพเจ้าได้ให้ถ้อยคาไว้ และผู้สอบถ้อยคาได้
อ่านให้ข้าพเจ้าฟังต่อหน้าพยานอีกด้วยแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงกัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน

2. สอบสวนเจ้าบ้าน
ถาม ท่านสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หรือไม่ เพียงใด ท่านมีบุคคลใดเป็นล่ามหรือไม่ ถ้ามีท่าน
จะให้ใครเป็นล่าม
ตอบ ข้าฯ สามารถสื่อสารภาษาไทย ..(ให้ระบุ - ว่าสื่อสารได้เพียงใด เช่น สามารถฟัง พูด อ่าน
หรือเขียน ภาษาไทยได้ด/ี ได้เล็กน้อย/ ไม่ได้ (มีใครเป็นล่าม))
ถาม ท่านมาพบนายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น...... วันนี้ ท่านประสงค์จะให้ดาเนินการในเรื่องใด
ตอบ ข้าฯ มาเพื่อให้ถ้อยคาต่อเจ้าพนักงาน ในการรับรองการมีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ของ ..(ระบุชื่อ)...
ซึง่ ขอจัดทาทะเบียนประวัติสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกับสานักทะเบียน..............
ถาม ท่านรู้จักเกี่ยวข้องกับ .....(ระบุชื่อ)........................... ซึ่งขอจัดทาทะเบียนประวัติ สาหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานะใด ตั้งแต่เมือ่ ใด
ตอบ ข้าฯ รู้จักเกี่ยวข้องกับ ............ (ระบุชื่อ)................ ในฐานะ ....(ให้ระบุ - เช่น นายจ้าง สามี
ภรรยา ฯลฯ)... ตั้งแต่............................ ถึงปัจจุบัน และมารู้จักเกีย่ วข้องกันในฐานะดังกล่าว
ได้ เพราะ .................................................................... โดย ....(ระบุชื่อ).......... มาอาศัยอยู่ที่
บ้านของข้าฯ ตั้งแต่ ...................................................
ถาม บ้านของท่านตั้งอยู่บริเวณใดในพืน้ ที่ของสานักทะเบียน.................... และอยู่ใกล้สถานที่
สาคัญใด หรือไม่ และอยูใ่ กล้เคียงบ้านใคร ขอทราบชื่อตัว ชื่อสกุล บ้านแลขที่ของบุคคล
ดังกล่าว
ตอบ บ้านของ ข้าฯ พักอาศัยอยู่บริเวณ ....(ให้ระบุ- ว่าเป็นบริเวณใดที่คนในพื้นที่เขารู้จักและเรียก
ขานกัน เช่น ซอยข้างโรงพยาบาล.... , แถวริมบึง....)....ใกล้เคียงกับบ้านของ.......................
เป็นบ้านเลขที่ ......................................................................................................................
ระยะห่างกัน ประมาณ .............. เมตร
ถาม ท่ า นมี พ ยานบุ ค คลและพยานหลั ก ฐานอื่ น ใดมาแสดงหรื อ ยื น ยั น ต่ อ นายทะเบี ย น
ประกอบการยื่น ค าขอจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ส าหรั บ บุ ค คลที่ ไม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย น
หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ข้าฯ มีพยานหลักฐานมาแสดงและยืนยันต่อนายทะเบียน ดังนี้
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1. พยานบุคคล จานวน ..... คน ได้แก่ ................... เลขประจาตัวประชาชน .....................
เกี่ยวพันกับท่านเป็น .................. อาชีพ .............. ที่อยู่ .....................................................
2. บันทึกรับรองของเจ้าบ้าน และประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รับรองการมีภูมิลาเนาพักอาศัย
ในประเทศไทยของข้าฯ
3. พยานเอกสาร ....(ให้ระบุ เช่น หลักฐานการเกิด , สาเนาทะเบียนบ้าน , หลักฐานการศึกษา)...........
4. พยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .....(ถ้ามี)...........................................................................
ถาม ท่านทราบหรือไม่ ว่า....(ระบุชื่อ)................ ซึ่งขอจัดทาทะเบียนประวัติสาหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนดังกล่าว เคยมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร หรือ
ในฐานข้อมูลการะเบียนในประเทศไทย ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ เช่น ทะเบียน
บ้าน (ท.ร.13 เป็นบุคคลประเภท 6 หรือประเภท 7) ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน (เลขประเภท 0) , ทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว (ประเภท 00) และเคย
จัดทาบัตรประจาตัวโดยใช้รายการดังกล่าวรายการใด หรือไม่ ถ้าเคย มีการจัดทารายการ
บุคคลนั้นๆ กี่รายการ รายการบุคคลใดบ้าง ดาเนินการที่สานักทะเบียนใด เมื่อใด อย่างไร
ตอบ .................................................................................................................................................
ถาม ท่านมีถ้อยคาอื่นใดจะให้การเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น.... หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ข้าฯ ..................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า รั บ รองว่ าได้ ให้ ถ้อยคาด้ว ยความสั ตย์ จริงทุ กประการ และข้ าพเจ้า ได้ อ่านบั น ทึ ก
ถ้อยคาฉบับ นี้แล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงกับที่ข้าพเจ้าได้ให้ ถ้อยคาไว้ และผู้สอบถ้อยคาได้อ่านให้
ข้าพเจ้าฟังต่อหน้าพยานอีกด้วยแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงกัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน
................................................................

