
 

(แบบ ส.ช. ๒) 

ค ำขอสละสัญชำติไทยของผู้ได้สัญชำตไิทยเพรำะเกดิในรำชอำณำจักรไทยหรือ 

เพรำะกำรแปลงสัญชำติ 
เขียนท่ี........................................................................ 

วนัท่ี....................เดือน....................................พ.ศ........................ 

ขา้พเจา้.....................................ช่ือรอง...............................ช่ือสกุล.............................................. 

สัญชาติ...........................ถือบตัรประจ าตวัหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วเลขท่ี................................. 

ลงวนั.........................เดือน.........................พ.ศ........................ออกให ้ณ................................................. 

สถานีต ารวจ................................อ  าเภอ......................จงัหวดั............................ประเทศ.......................... 

หนงัสือเดินทางเลขท่ี....................................ลงวนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ........................ 

ออกให ้ณ..............................ประเทศ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี.................ตรอก/ซอย.................... 

ถนน.............................หมู่ท่ี........................แขวง.............................สถานทีต ารวจ................................. 

เขต.......................................................................จงัหวดั........................................................................... 

ขอยืน่ค  าขอต่อ         สถานเอกอคัรราชทูต ประจ ากรุงปักก่ิง                                                      

เพื่อขอสละสัญชาติไทย และถือสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอ่ืนตามมารถรา ๑๔ หรือมารตรา ๑๕ แห่ง

พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

  ๑. ขา้พเจา้เกิดวนัท่ี................เดือน........................พ.ศ..................แขวง...................................... 

สถานีต ารวจ.............................เขต.....................................จงัหวดั.........................ประเทศ...................... 

ตามสูติบตัรเลขท่ี...................................................ลงวนัท่ี.............เดือน............................ พ.ศ................ 

ออกให ้ณ................................................................................................................................................... 

๒. ขา้พเจา้มีบิดาช่ือนาย....................................ช่ือสกุล..............................สัญชาติ..................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................ถนน.....................................หมู่ท่ี..........................ต าบล..................................... 

สถานีต ารวจ.....................................อ าเภอ.............................จงัหวดั...........................ประเทศ............... 

๓. ขณะน้ีขา้พเจา้ถือสัญชาติไทยและสัญชาติ............................................................................... 

ขา้พเจา้ไดส้ัญชาติไทยโดย......................................................................................................................... 



และขณะเดียวกนัไดส้ัญชาติของประเทศ................................................................................................... 

โดย............................................................................................................................................................. 

๔. พร้อมกบัค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาดว้ย คือ 

(ก) สูติบตัรหรือส าเนาสูติบตัร 

(ข) ส าเนาทะเบียนบา้น  

 

 

(ลงช่ือ)..........................................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

(                             ) 

                    /  /   

 

                     

 

 



บันทกึการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย 

 

ท่ี.............................................................. 

วนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศด.......................... 

ต่อหน้า.......................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง......................................................................................................................................................... 

สอบสวนที.่.................................................................................................................................................... 

ช่ือ.........................................................................................................................อาย.ุ...............................ปี 

เช้ือชาติ...........................................................สัญชาติ.......................................ศาสนา................................ 

อาชีพ............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................................. 

ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา.................................................................. 

เก่ียวขอ้งเป็นอะไรกบัคู่กรณี......................................................................................................................... 

ขอใหถ้อ้ยค าวา่ ขา้ ฯ สาบานตนแลว้ ขอใหก้ารดว้ยความสัตยจ์ริง ดงัน้ี 

ถาม ท่านปัจจุบนัมีภูมิล าเนาอยู ่ณ ท่ีใด ประกอบอาชีพอะไร มีรายไดเ้ดือนละเท่าใด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม ท่านปัจจุบนัเป็นคนสัญชาติ เช้ือชาติใด เกิดเม่ือวนั เดือน ปีใด ท่ีไหน 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม บิดามารดาท่านช่ือใด เป็นคนสัญชาติ เช้ือชาติใด เกิดเม่ือวนั เดือน ปีใด ท่ีไหน มีภูมิล าเนาอยู ่ 

ณ ท่ีใด ประกอบอาชีพอะไร 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 



ถาม ท่านมีพี่นอ้งท่ีเกิดร่วมบิดามารดาเดียวกนั รวมก่ีคน เป็นชายก่ีคน หญิงก่ีคน แต่ละคนเกิดเม่ือวนั 

เดือน ปีใด ท่ีไหน ถือสัญชาติ เช้ือชาติใด มีภูมิล าเนาอยู ่ณ ท่ีใด ประกอบอาชีพอะไร 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม ท่านเคยศึกษาจบชั้นสูงสุดจากสถานบนัใด มีหลกัฐานการศึกษาหรือไม่ หากมีใหน้ ามาแสดง 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม  ท่านไดส้มรสกบัใคร เป็นคนสัญชาติ เช้ือชาติใด เกิดเม่ือวนั เดือน ปี พ.ศ. ใด จดทะเบียนสมรส

กนั ณ ท่ีใด เลขทะเบียนสมรสเท่าใด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม กฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติของสามี ยนิยอมใหท้่านเขา้ถือสัญชาติตามสามีไดห้รือไม่ ใหน้ าหลกัฐาน

มาแสดง 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม นอกจากสัญชาติไทยแลว้ ท่านยงัถือสัญชาติใดอีก และไดม้าดว้ยวธีิใด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 



ถาม เหตุใดท่านจึงขอสละสัญชาติไทย ใหอ้ธิบายโดยละเอียด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม ถอ้ยค าท่ีท่านใหก้ารมาแลว้ขา้งตน้ดงักล่าวน้ีใชย้นืยนัตวัท่านในชั้นศาลหรือไม่ 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

เป็นความจริง อ่านใหฟั้งแลว้รับวา่ถูกตอ้ง 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หก้าร 

  (    ) 

 

  ลงช่ือ.....................................................สอบสวน 

  (    ) 

 

      ลงช่ือ...................................................พิมพ-์อ่าน 

  (    ) 

 

       /  /   

 
 



บันทกึการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย) 

 

ท่ี.............................................................. 

วนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.......................... 

ต่อหน้า.......................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง......................................................................................................................................................... 

สอบสวนที.่.................................................................................................................................................... 

ช่ือ.........................................................................................................................อาย.ุ...............................ปี 

เช้ือชาติ...........................................................สัญชาติ.......................................ศาสนา................................ 

อาชีพ............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................................. 

ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา.................................................................. 

เก่ียวขอ้งเป็นอะไรกบัคู่กรณี......................................................................................................................... 

ขอใหถ้อ้ยค าวา่ ขา้ ฯ สาบานตนแลว้ ขอใหก้ารดว้ยความสัตยจ์ริง ดงัน้ี 

ถาม ท่านปัจจุบนัมีภูมิล าเนาอยู ่ณ ท่ีใด ประกอบอาชีพอะไร มีรายไดเ้ดือนละเท่าใด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

ถาม ท่านเป็นคนสัญชาติ เช้ือชาติ เกิดเม่ือวนั เดือน ปีใด ท่ีไหน บิดามารดาช่ือใด เป็นคนสัญชาติ 

เช้ือชาติใด มีภูมิล าเนาอยู ่ณ ท่ีใด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 



ถาม ท่านทราบหรือไม่วา่ ท่านมาท่ีสถานเอกอคัรราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในวนัน้ีมาดว้ยเร่ือง 

อะไร 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม ท่านเก่ียวขอ้งเป็นอะไรกบั นาย/นาง/นางสาว                ผูย้ืน่ค  าสละ 

สัญชาติไทย 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม ผูร้้องเกิดท่ีไหน ขณะน้ีถือสัญชาติใด ไดส้มรสกบัใคร สัญชาติใด 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ถาม  ถอ้ยค าท่ีท่านใหก้ารมาแลว้ขา้งตน้ดงักล่าวน้ีใชย้นืยนัตวัท่านในชั้นศาลหรือไม่ 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

 

เป็นความจริง อ่านใหฟั้งแลว้รับวา่ถูกตอ้ง 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หก้าร 

  (    ) 

             /     /   

 
 



ประวตัิผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย 

 

1. ช่ือเตม็             

2. ช่ือเม่ือเกิด             

3. ช่ือเล่น ช่ือท่ีเคยเปล่ียน (เหตุท่ีเปล่ียนช่ือ)        

4. วนั เดือน ปีเกิด           

5. ท่ีเกิด              

6. เช้ือชาติ             

7. สัญชาติเม่ือเกิด และสัญชาติอ่ืน ๆ หากเคยมี        

8. สัญชาติปัจจุบนั           

9. ภูมิล าเนาเดิม            

10. ท่ีอยูปั่จจุบนั            

11. โทรศพัทท่ี์บา้น   ท่ีท างาน    พิเศษ    

เก่ียวขอ้ง    ท่ีอยู ่        

12. อาชีพปัจจุบนั และอาชีพอ่ืนๆ (ต าแหน่ง เงินเดือน ฯลฯ)        

             

             

             

13. การแปลงสัญชาติของท่าน หรือ ญาติสนิทในต่างประเทศ (บอกช่ือประเทศ)     

             

             

14. ญาติ เพื่อนผูท่ี้คุน้เคยในต่างประเทศ (อธิบายความสัมพนัธ์)       

 (1) ช่ือ       เก่ียวขอ้งเป็น    

 ประเทศ           

(2) ช่ือ       เก่ียวขอ้งเป็น    

 ประเทศ           

 



(3) ช่ือ       เก่ียวขอ้งเป็น    

 ประเทศ           

(4) ช่ือ       เก่ียวขอ้งเป็น    

 ประเทศ           

15. บิดา 

ช่ือเตม็             

อาชีพ             

ท่ีอยูปั่จจุบนั             

วนั เดือน ปีเกิด            

ท่ีเกิด             

เช้ือชาติ             

สัญชาติเม่ือเกิด    สัญชาติปัจจุบนั       

16. มารดา 

ช่ือเตม็             

อาชีพ             

ท่ีอยูปั่จจุบนั             

วนั เดือน ปีเกิด            

ท่ีเกิด             

เช้ือชาติ             

สัญชาติเม่ือเกิด    สัญชาติปัจจุบนั       

17. ภรรยา หรือ สามี 

ช่ือเตม็             

นามสกุลเดิม             

นามสกุลปัจจุบนั            

วนั เดือน ปีเกิด            

ท่ีเกิด             

วนั เดือน ปี ท่ีจดทะเบียนสมรส          



 

เช้ือชาติ             

สัญชาติเม่ือเกิด    สัญชาติปัจจุบนั       

การสมรสคร้ังก่อน            

หยา่ เลิกร้าง             

18. บุตร 

ช่ือตวั ช่ือสกุล วนั เดือน ปีเกิด เช้ือชาติ สัญชาติปัจจุบนั สัญชาติเม่ือเกิด ท่ีอยู ่และอาชีพ 

(1)               

              

(2)               

              

(3)               

              

(4)               

              

(5)               

              

(6)               

              

(7)               

              

(8)               

              

(9)               

              

 

 



19. พี่นอ้งชาย-หญิง 

(1)               

              

(2)               

              

(3)               

              

(4)               

              

(5)               

              

(6)               

              

(7)               

              

(8)               

              

(9)               

              

 

20. รายช่ือหนงัสือส าคญัท่ีทางราชการออกใหท้ั้งหมด พร้อมดว้ยวนั เดือน ปี หมายเลขและสถานท่ีออกให ้และ

วนัส้ินอาย ุ

(1) เดินทางเขา้มาในประเทศไทยเม่ือ           

(2) ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วเลขท่ี      วนัท่ี      

ออกให ้ณ              

(3) หนงัสือเดินทางเลขท่ี      ลงวนัท่ี        

ออกให ้ณ               



 

(4)               

              

(5)               

              

21. ศาสนา การปฏิบติั เป็นสมาชิกสมาคมศาสนาใด        

              

22. เคยเก่ียวขอ้งในพรรคการเมืองใดในอดีต และปัจจุบนั       

              

23. เคยเดินทางไปต่างประเทศใด เม่ือวนั เดือน ปี จุดประสงค ์และบุคคล บริษทั ท่ีไปพบ   

             

              

24. การศึกษา             

              

              

              

25. ภาษาต่างๆ และภาษาไทย (แจง้ความสามารถวา่ ดี พอประมาณ ใชไ้ม่ได)้ 

 (1)              

 (2)              

 (3)              

26. ฐานะการเงิน 

 (ก) รายไดข้องท่านจากเงินเดือน หรือค่าจา้ง หรือ ท่านมีรายไดท้างอ่ืนดว้ยเท่าใด และมีทรัพยสิ์น หรือ

หลกัทรัพยอ์นัใดบา้ง คิดเป็นราคาเท่าใด ใหช้ี้แจงโดยละเอียดถึงท่ีมาและจ านวน 

             

             

             

  



(ข) ธนาคารท่ีท่านมีเงินฝากอยู ่หรือเคยฝากเงิน 

             

            

             

27. เป็นสมาชิกในองคก์าร หรือสมาคม สโมสรใดในอดีต ปัจจุบนั (ในอาชีพสังคมการเมือง) 

              

              

28. ท่านเคยถูกฟ้องลม้ละลายบา้งหรือเปล่า ถา้เคยใหช้ี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้ง ศาลท่ีถูกฟ้อง 

              

              

29. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์           

              

30. รายช่ือผูร่้วมอยูอ่าศยัในท่ีอยูปั่จจุบนั         

              

31. พยานบุคคลซ่ึงยนืยนัวา่ผูข้อเป็นคนเกิดในราชอาณาจกัรไทย หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 

(1)              

ท่ีอยู ่             

ท่ีท างาน             

(2)              

ท่ีอยู ่             

ท่ีท างาน             

 (3)              

ท่ีอยู ่             

ท่ีท างาน             

 (4)              

ท่ีอยู ่             

ท่ีท างาน             



32. ตอ้งโทษ ศาล วนั เดือน ปี ขอ้หา จบักุม ปรับ จ า ปล่อย       

              

33. ลกัษณะรูปร่าง           

              

 

ขอ้ความท่ีไดบ้นัทึกไวน้ี้เป็นความจริง อ่านใหฟั้งแลว้รับรู้วา่ถูกตอ้ง 

 

(ลงช่ือ)     ผูร้้อง 

(    ) 

(ลงช่ือ)     ผูส้อบสวน 

(    ) 

(ลงช่ือ)     ล่ามแปล 

(    ) 

(ลงช่ือ)     พิมพ/์อ่าน 

(    ) 

        /  /   

 

 

 

 

 


