
 
ค ำร้องขอแก้ไขรำยกำรสูตบิัตร/มรณบตัร 

ค ำร้องท่ี............./................              ท่ี สถำนเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงวอชิงตนั 
              วนัท่ี …… เดือน ….…………… พ.ศ. …….. 
เรียน    นำยทะเบียนสถำนเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
 ดว้ยขำ้พเจำ้..…………………………………….………………………..…………..…... อำย.ุ.................ปี 
บุคคลสัญชำติ..................................บิดำช่ือ........................................มำรดำช่ือ.......................................................... 
ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้นในประเทศไทยเลขท่ี........................................ถนน.................................................................. 
ตรอกหรือซอย............................................หมู่ท่ี................................ต  ำบล/แขวง...................................................... 
อ ำเภอ/เขต...........................................................................................จงัหวดั.............................................................. 
ถือบตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี................................................................................................................................. 
ออกให ้ณ............................................................................................หมดอำย.ุ.......................................................... 
หนงัสือเดินทำงเลขท่ี..........................................................................ออกให ้ณ......................................................... 
ท่ีอยูใ่นประเทศท่ียืน่ค  ำร้องอยูท่ี่บำ้นเลขท่ี............................................................ ...................................................... 
....................................................................................................โทรศพัท ์(.............)................................................. 
 ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะขอแกไ้ขรำยกำร คือ............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำร้องรวม...................รำยกำร ไดแ้ก่........................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
 โปรดด ำเนินกำรให้ขำ้พเจำ้ตำมควำมประสงคด์ว้ย 
       ลำยมือช่ือ…………………………..………………... 
                               (………………………….……………………) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
 ไดส้อบปำกค ำผูร้้องและพยำนจ ำนวน..................คนแลว้ ดงับนัทึกกำรสอบปำกค ำท่ีแนบ และไดต้รวจสอบ
เอกสำรหลกัฐำน......................รำยกำร ประกอบดว้ย.................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
ดงัแนบแลว้ เห็นวำ่เช่ือถือได ้จึงอนุญำตใหมี้กำรแกไ้ขรำยกำรตำมค ำขอ 
         ลงช่ือ………………..……………………………... 
                            (…………....…………….……………………) 
                          นำยทะเบียนสถำนเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงวอชิงตนั 
                  วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ............... 



บันทึกสอบปำกค ำ 
                                                ที ่สถำนเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
เร่ือง   กำรขอแก้ไขรำยกำรใน...............................      วนัท่ี......................................................... 
  

ขำ้พเจำ้....................................................................................... เกิดปี พ.ศ................... อำย.ุ.............ปี 
เกิดท่ีจงัหวดั.................................................ประเทศ....................................................สัญชำติ...................................... 
 บิดำช่ือ...................................................................... มำรดำช่ือ...................................................................................... 
ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้นในประเทศไทย บำ้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ถนน/ซอย.................................................. 
ต ำบล/แขวง..............................................อ  ำเภอ...................................................... จงัหวดั.......................................... 
  

ขอใหถ้อ้ยค ำดว้ยควำมจริง ดงัน้ี 
  

ขอ้ 1  ขำ้พเจำ้ไดส้ำบำนตวัแลว้วำ่ จะใหถ้อ้ยค ำดว้ยควำมสัตยจ์ริง ขำ้พเจำ้ถือบตัรประจ ำตวัประชำชน
หรือหนงัสือเดินทำง เลขท่ี........................................................... ลงวนัท่ี...................................................................... 
ออกให ้ณ ............................................................ 
  ขอ้ 2  ขณะน้ี ขำ้พเจำ้ ประกอบอำชีพ .................................................................................................. 
  ขอ้ 3  ตำมท่ี ขำ้พเจำ้ไดย้ืน่ค  ำร้องต่อนำยทะเบียนสถำนเอกอคัรรำชทูตฯ นั้น ขำ้พเจำ้มีควำมประสงค ์ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
เพื่อใหถู้กตอ้งตำมควำมเป็นจริง และมำด ำเนินกำรในฐำนะ ...................... และมีควำมสัมพนัธ์.................................. 
  ขอ้ 4  กำรยืน่ค  ำร้องดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดน้ ำหลกัฐำนพยำนเอกสำร หรือพยำนบุคคลมำแสดง ดงัน้ี  
(กำรระบุเอกสำรให้ระบุใหช้ดัเจน)  
1. ................................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................................... 
  ขอ้ 5  ขำ้พเจำ้มีภรรยำ หรือสำมี ช่ือ .................................................................................................. 
มีภูมิล ำเนำอยูบ่ำ้นเลขท่ี .......................................... หมู่ ....................... ถนน/ตรอก/ซอย............................................ 
ต ำบล/แขวง..............................................................อ  ำเภอ....................................จงัหวดั............................................ 
อยูกิ่นเป็นสำมีภรรยำโดย............................................................................................................................................... 
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ปัจจุบนั ..........................................................................................................มีบุตรดว้ยกนั...............................คน คือ 
1. ......................................................................................เกิดเม่ือวนัท่ี.................................................ล ำดบัท่ี............ 
2. ......................................................................................เกิดเม่ือวนัท่ี.................................................ล ำดบัท่ี............ 
3. ......................................................................................เกิดเม่ือวนัท่ี.................................................ล ำดบัท่ี............ 
4. ......................................................................................เกิดเม่ือวนัท่ี.................................................ล ำดบัท่ี............ 
  ขอ้ 6  สำเหตุท่ีตอ้งน ำเอกสำรมำยืน่ค  ำร้องขอแกไ้ข.......................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
  ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัวำ่ กำรยืน่ค  ำร้องดงักล่ำวนั้น มิไดมี้เจตนำทุจริตแอบแฝงแต่ประกำรใดทั้งส้ิน 
ขอ้ควำมขำ้งตน้น้ี เป็นควำมจริงทุกประกำร 
  ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมขำ้งตน้โดยตลอดแลว้ เห็นวำ่ถูกตอ้ง จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 
      ลงช่ือ.....................................................................ผูใ้หถ้อ้ยค ำ 
             (......................................................................)  
      ลงช่ือ.....................................................................ผูส้อบสวน
             (......................................................................) นำยทะเบียน
  



ค ำแนะน ำกำรกรอกบันทึกปำกค ำ 
 

-  เร่ือง   กำรขอแก้ไขรำยกำรใน.................... ขอให้ระบุวำ่เป็นกำรขอแกไ้ขรำยกำรในสูติบตัรหรือมรณบตัร 
 
-  ข้อ 1  ขอให้ระบุหนงัสือเดินทำงหรือบตัรประจ ำตวัประชำชนไทยอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  
             ลงวนัที ่ คือ วนัท่ีออก (Date of issue) หนงัสือเดินทำงหรือบตัรประจ ำตวัประชำชน   
             ออกให้ ณ คือ หำกเป็นบตัรประจ ำตวัประชำชนไทย ใหร้ะบุช่ือส ำนกังำน/อ ำเภอ แต่หำกเป็นหนงัสือเดินทำง
ใหร้ะบุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
 
-  ข้อ 3  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์............. (ใหร้ะบุใหช้ดัเจน ตวัอยำ่งเช่น ขอแกไ้ขรำยกำรช่ือสกุลของเด็กชำยแดง ชมิต 
ในสูติบตัรของเด็กชำยแดง ชมิต จำก ชมิต เป็น ชมิสต ์และแกไ้ขรำยกำรช่ือบิดำจำกนำยปิเตอร์ ชมิต เป็น นำยปีเตอร์ 
ชมิสต ์เน่ืองจำกมีควำมผดิพลำดในกำรสะกดช่ือสกุลของบิดำเป็นภำษำไทยท่ีถูกตอ้ง คือ ชมิสต ์ในขณะท่ียืน่ขอสูติ
บตัรไทย)  
 
-  ข้อ 4  ระบุเอกสำรให้ระบุใหช้ดัเจน เช่น  
             บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของผูร้้องให้ระบุดว้ยวำ่ออกใหท่ี้ไหน เม่ือวนัท่ีเท่ำไร 
             สูติบตัร ของใคร ออกใหท่ี้ไหน เม่ือวนัท่ีเท่ำไร 
 
-  ข้อ 5  ภูมิล ำเนำของภรรยำ หรือสำมี ให้ระบุตำมท่ีอยูจ่ริงในปัจจุบนั เช่น หำกอยูใ่นสหรัฐอเมริกำใหร้ะบุท่ีอยูใ่น
สหรัฐอเมริกำ 
             อยู่กนิเป็นสำมีภรรยำโดย........... ใหร้ะบุวำ่ จดทะเบียนสมรส หรือ ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
             ปัจจุบัน........... ใหร้ะบุวำ่ยงัเป็นสำมีภรรยำ หรือหยำ่ร้ำง หรือเสียชีวิต 
 
-  ข้อ 6  สำเหตุทีต้่องน ำเอกสำรมำยืน่ค ำร้องขอแก้ไข....... ตวัอยำ่งเช่น น ำไปแจง้ขอเพิ่มช่ือเขำ้ทะเบียนบำ้นในประเทศ
ไทย นำยทะเบียนไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหไ้ด ้ตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน หรือ ไดน้ ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรเขำ้เรียน 
แต่โรงเรียนแจง้วำ่ ช่ือสกุลของบุตรไม่ตรงกบัช่ือสกุลของบิดำ จึงขอให้น ำไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหำในภำยหลงั ฯลฯ เป็นตน้              
  


