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บันทึกการสอบสวน 
   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา  

วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. .................... 

1. ข้าพเจ้าชื่อ .................................................................... นามสกุล .................................................................................. 

2. เกิดวันที ่..............เดือน ............................. พ.ศ. ............... ขณะนี้อายุ ............... ปี  สถานทีเ่กิดบ้านเลขที ่................. 

เขต/อำเภอ ...................................... จังหวัด ....................................... ประเทศ ............................................................. 

3. สัญชาติเดิม .............. สัญชาติปัจจุบัน ................. ได้สัญชาติโดยการ ................. เชื้อชาติ ............... ศาสนา ................ 

4. ที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ  □ ออสเตรีย  □ สโลวาเกีย  □ สโลวีเนีย .......................................................................... 

.............................................................................................................. โทรศัพท์ .............................................................  

ที่อยูใ่นประเทศไทย เลขที่ ...................... ถนน ........................................... ตรอก/ซอย ................................................. 

ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... 

โทรศัพท์ในประเทศไทย ........................................ ผู้ใหญ่บา้นชื่อ .................................. กำนันชื่อ ................................. 

5. อาชีพปัจจุบัน ...................................................... สถานที่ทำงาน ....................................................................................  

6. บิดาชื่อ ............................................................. เกิดท่ี ..................................... อายุ ............. ปี สัญชาติเดิม ................. 

สัญชาติปัจจุบัน ............... ไดส้ัญชาติโดยการ ................... เชื้อชาติ ................. ศาสนา ................ อาชีพ ...................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. .........................................................  

□ ยังมีชีวิตอยู่  □ ถึงแก่กรรมแล้ว ถึงแก่กรรมที ่................................... เมื่อวันที่ ........................... เมื่ออายุ ............ ปี 

7. มารดาชื่อ ................................................................. ชื่อสกุลเดิม (ก่อนสมรส) ...................................................... .......... 

เกิดท่ี ............................ อายุ ......... ปี สัญชาติเดิม ............... สัญชาติปัจจุบัน ............... ได้สัญชาติโดยการ ................. 

เชื้อชาติ ............... ศาสนา ............... อาชีพ ............................ ที่อยู่ปัจจุบัน ...................................................................  

□ ยังมีชีวิตอยู่  □ ถึงแก่กรรมแล้ว ถึงแก่กรรมที ่................................... เมื่อวันที่ ............................ เมื่ออายุ ........... ปี  

8. สามี/ภริยา ชื่อ ..................................................................... ชื่อสกุลเดิม (กรณีภริยา)..................................................... 

เกิดท่ี ............................................. เมื่อวันที่ ….......... เดือน ............................... พ.ศ. ..................... อาย ุ................. ป ี

สัญชาติเดิม .................. สัญชาติปัจจุบัน ................................ ได้สัญชาติโดยการ ............................ เชื้อชาติ ............... 

ศาสนา ........................ ทำการสมรสเมื่อวันที่ ............................................ ณ ที่ ............................................................. 

ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส เลขที ่......................... ออกให้วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

ออกให้ที ่........................................ ถ้ามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เพราะเหตุใด ................................................ 

........................................... ได้สละสัญชาติไทย และขอมีสัญชาติตามสามี/ภริยา หรือไม่ ................ มีบุตร ........... คน 

1. ชื่อ .................................................... เกิดท่ี.............................. อายุ ............... ป ีอาชีพ ............................................ 

2. ชื่อ .................................................... เกิดที่.............................. อายุ ............... ป ีอาชีพ .... ........................................ 

3. ชื่อ .................................................... เกิดที่.............................. อายุ ............... ป ีอาชีพ ............................................  

อาชีพสามี/ภริยา ในปัจจุบัน ................................... ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................... 

□ ยังมีชีวิตอยู่  □ ถึงแก่กรรมแล้ว ถึงแก่กรรมที่ ................................... เมื่อวันที่ ............................ เมื่ออายุ ......... .. ปี  
 



Ver. May 2021 
 

9. มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน .............. คน (ข้าพเจ้าเป็นคนที ่............ ) 

1. ชื่อ ............................................ ที่อยู่ ......................................................... อายุ .......... ป ีอาชีพ .............................. 

2. ชื่อ ............................................ ที่อยู่ ......................................................... อายุ .......... ป ีอาชีพ .............................. 

3. ชื่อ ............................................ ที่อยู่ ......................................................... อายุ .......... ป ีอาชีพ .............................. 

10. ประวัติการศึกษาในประเทศไทย ศึกษาที ่............................................................ บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา/นิสิต 

เลขที ่............................................. วันออกบัตร .................................. สถานที่ออกบัตร ................................................ 

สำเร็จการศึกษาระดับ ............................................................ เมื่อวันที่ ...................................................... ..................... 

11. ออกเดินทางจากประเทศไทย (ครั้งล่าสุด) 

ก. โดยใช้เอกสารการเดินทาง  □ หนังสือเดินทาง  □ อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ...................................... เลขที ่........................ 

ออกใหท้ี ่.................................. เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .............. หมดอายุวันที่ ..............................  

ข. ถ้าไม่มีเอกสารเดินทาง เดินทางมาอย่างใด ............................................................................................................ ...... 

ค. ระหว่างที่พำนักอยู่ใน   □ ออสเตรีย   □ สโลวาเกีย   □ สโลวีเนีย   ข้าพเจ้าถือหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว

ประชาชน ของประเทศ ........................................... เลขที่ ........................................ หรือใบถิ่นท่ีอยู่/หนังสือประจำตัว 

คนต่างดา้ว ของประเทศ .......................................... เลขท่ี ............................................................................................ .. 

12. เอกสารหรือหนังสือสำคัญประจำตัว 

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ เลขที ่.................................................. ออกให้ที่ ............................................. 

เมื่อวันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............................. หมดอายุวันที่ .................................................................  

เอกสารการแปลงสัญชาติ เลขที ่................................ ลงวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............................. 

สูติบัตร เลขที ่............................................................ ลงวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............................. 

ทะเบียนทหาร/สำมะโนครัว เลขที ่............................ ลงวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..............................  

ใบเปลี่ยนชื่อ เลขที ่.................................................... ลงวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............................. 

ใบเปลี่ยนนามสกุล เลขที ่........................................... ลงวันที่ .......... เดอืน ............................. พ.ศ. ..............................  

เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี .......................................................................................................................................... ................. 

13. เพื่อนสนิทในประเทศไทย คือ  

1. ชื่อ .............................................................. ...................... อาชีพ ................................................................................ 

2. ชื่อ ...................................................................... .............. อาชีพ ................................................................................ 

14. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาคม หรือสโมสรใด ................................................................................................... .......... 

15. เคยรู้จักนักการเมืองผู้ใด ...................................................................................................................... .............................. 

16. คำให้การอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................................................................................... ..................... 

(ลงนาม) ......................................................... ผู้ให้การ 

(ลงนาม) ......................................................... ผูส้อบสวน                                               

 


