
ตัวอย่างประเด็นสอบถ้อยค า ป.ค.14 การขอลงรายการสัญชาติไทย 
ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 

     ประเด็นสอบถ้อยค าบิดา มารดา 
  

ถาม ท่านมาพบนายทะเบียน(อ าเภอ.../ทอ้งถิ่น...) เพือ่ขอให้ด าเนินการเรื่องใด  
ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

ข้าฯ มาพบนายทะเบียน............. เพื่อให้ถ้อยค าในฐานะเป็น...(บิดา/มารดา...)...ของ
............................................. ในการยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตาม
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

ถาม ขอทราบรายละเอียดเกีย่วกับการเกิดและประวัติความเป็นมาของท่าน และพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน 

ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

ข้าฯ เกิดเมื่ อวันที่ ................................................ สถานที่ เกิด ........................... 
เอกสารอ้างอิงสถานที่เกิด     ไม่มี      มี ได้แก ่…………………………………………………………… 

อาชีพ ..................................................................................................................................... 
สถานที่ที่เคยอยู่อาศัย/ศึกษา/ท างานในประเทศไทย............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ข้าฯ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด ...... คน  ได้แก่  
 ล าดับที่ 1. ชื่อ............................................ เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .......................... เกิดวันที่ ............................................... สถานที่เกิด   
               ..........................................................................................................................  
               สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมื่อวันที่............................................      
               อาชีพ ................................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................... 
               .......................................................................................................................... 
 ล าดับที่ 2. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .......................... เกิดวันที่ ............................................... สถานที่เกิด   
               ..........................................................................................................................  
               สถานะปัจจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมื่อวันที่............................................      
               อาชีพ ................................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................... 



2 

     ประเด็นสอบถ้อยค าบิดา มารดา 
               .......................................................................................................................... 
 ล าดับที่ 3. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
               สัญชาติ .......................... เกิดวันท่ี ............................................... สถานท่ีเกิด   
               ..........................................................................................................................  
               สถานะปจัจุบัน      มีชีวิต       เสียชีวิต เมื่อวันที่............................................      
               อาชีพ ................................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................... 
               .......................................................................................................................... 

ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดของ...........(ชื่อ).......... ผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ตามมาตรา 23 ซึ่งเป็นบุตรของท่าน และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว 

ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

.........(ชื่อผู้ขอลงรายการ)......เกิดเมื่อวนัที่........................................ สถานที่เกิด ........................... 
เป็นบุตรของข้าฯ ......... (ผู้ให้ถ้อยค า)......... เลขประจ าตัวประชาชน.................................... 
สั ญ ช า ติ  . . . . . . . . . . . . . . . .  กั บ . . . . .  (ชื่ อ บิ ด า /ม า ร ด า ) . . . . . เล ข ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น
............................................. สัญชาติ ..................... สถานะ .....(มีชีวิตหรือไม่)...... อาชีพ 
.....................................................     
เป็นบุตรล าดับที่ ....... โดยมีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด ...... คน ได้แก่  
ล าดับที่ 1. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
              สัญชาติ .............. เกดิวันที่ .......................... สถานที่เกิด ................................                               
              ................................. สถานะ ......(มีชีวิตหรือไม่)...... อาชีพ ................................. 
              ที่อยู่ .................................................................................................................. 
ล าดับที่ 2. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
              สัญชาติ .............. เกิดวันท่ี .......................... สถานท่ีเกิด ................................                               
              ................................. สถานะ ...(มีชีวติหรือไม่)... อาชีพ ....................................... 
              ที่อยู่ .................................................................................................................. 
ล าดับที่ 3. ชื่อ........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................................... 
              สัญชาติ .............. เกิดวันที่ .......................... สถานที่เกิด ................................                               
              ................................. สถานะ ...(มีชีวติหรือไม่)... อาชีพ ....................................... 
              ที่อยู่ .................................................................................................................. 
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     ประเด็นสอบถ้อยค าบิดา มารดา 
ถาม ขอทราบข้อมูลรายละเอียดความเป็นมาของ............(ชื่อ).............. ผูข้อลงรายการ

สัญชาติไทยตามมาตรา 23 ซึ่งเป็นบุตรของท่าน ตั้งแต่เกิด ถึงปัจจบุัน 

ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

...(ให้ระบุข้อมลูเพือ่จะได้ทราบรายละเอยีด (ตามที่ทราบ) ดังน้ี 

  1. ประวัตสิถานที่อยูอ่าศยัตั้งแต่ตอนเกิด จนถึงปัจจุบันว่าเคยอยู่ที่ใด กับบุคคลใด  
  2. ตั้งแต่เกิดมีบิดามารดา หรือบุคคลใดเป็นผูใ้ห้การอุปการะเลีย้งด ู

  3. ประวัติการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา, สถานศึกษาที่ใดบ้าง, ช่วงเวลาทีศ่ึกษา. 
  4. ประวัติเก่ียวกับการท างาน เช่น ประเภทงาน สถานที่ นายจ้าง)...  

ถาม ท่านจะให้ถ้อยค าใดเพิ่มเติมกับเจ้าพนักงานผู้สอบสวนอีกหรือไม่ 
ตอบ ตัวอย่างข้อมูลค าตอบ 

.....(ไม่มี/ มี ดังนี้ .......................).... 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ถ้อยค าดังกล่าวข้างต้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้สอบสวน
ด้วยความสัตย์จริงทุกประการ ซึ่งเจ้าพนักงานได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนให้ถ้อยค าแล้วว่า
การให้ถ้อยค าและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นความผิดมีโทษทาง
อาญาท้ังจ าทั้งปรับ  

         ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าข้างต้น และเจ้าพนักงานได้อ่านบันทึกให้ข้าฯฟังด้วย
แล้ว รับรองว่าถูกต้องตามจริง จึง...(ลงลายมือชื่อ/พิมพ์ลายนิ้วมือ)... ไว้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน
และพยาน 

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

   ลงชื่อ ..................................... พยาน       ลงช่ือ ........................................ พยาน 

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

 


