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คำอธิบายการกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑ ) 

 

  ใชสำหรับบันทึกประวัติบุคคลที่จะบรรจเุขารบัราชการ นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ซึ่งมีขอผูกพันวา 

เมื่อสำเร็จการศึกษาแลวจะตองบรรจุเขารับราชการ และบุคคลที่ไดรับความไววางใจใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของ 

ทางราชการ และหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สำคัญ    ทั้งนี้  หมายรวมถึง  บุคคลที่จะเขามาปฏิบัติงานใน 

หนวยงานของรัฐในสวนบริษัทเอกชนท่ีมีสัญญาจางกับภาครัฐดวย โดยใหบุคคลผูเปนเจาของประวัติเปน 

ผูบันทึก ภายใตการอำนวยการของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 

รายละเอียดในการกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) ตามหัวขอที่กำหนดมีดังนี้ 

   

  ขอ ๑. ยศ, ชื่อ  ชื่อสกุล  หมายถึง ใหแจงในรายละเอียดวา ยศอะไร (ถามี) เชน ส.อ., ร.ต., 

รวมท้ังคำนำหนานาม (กรณีไมมียศ) เชน นาย นาง หรือนางสาว โดยใหเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลผูเปน

เจาของประวัติ เชน ร.ท.ประยูร มะยุรา ร.น. หรือ นางสาวกนกพร กาญจนา เปนตน 

  ขอ ๒. ชือ่ตวัเดมิ ชือ่สกลุเดมิ หมายถึง  กรณทีีเ่จาของประวัตไิดเคยเปลีย่นแปลงช่ือจากแจงเกดิ 

หรือเปลี่ยนนามสกุลใหม ใหกรอกชื่อเดิมหรือนามสกุลเดิมลงในชองนี้  หรือหญิงท่ีสมรสแลวใหกรอกนามสกุลเดิม

ของตนลงไปดวย พรอมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัฐานการเปล่ียนชือ่ตวัหรอืชือ่สกลุ ทัง้นี ้ หากเปลีย่นเกนิ ๑ ครัง้ 

ใหกรอกใหครบถวนตั้งแตแรกเกิดจนถึงปจจุบัน 

           ชื่อเลนหรือชื่ออื่น ๆ (ถามี) หมายถึง ชื่อเลนที่เรียกกันในครอบครัว หรือชื่อฉายาที่นิยม 

เรียกกันในหมูเพื่อนฝูง ใหนำมากรอกไวดวย เชน บอล, น้ำหมึก, เกรียน, นก บิวตี้ เปนตน  

  ขอ ๓. เลขประจำตัวประชาชน  หมายถึง  เลขประจำตัว ๑๓ หลัก ในบัตรประชาชน 

  ขอ ๔. วัน เดือน ป เกิด หมายถึง ใหกรอกวันที่ เดือน และปพุทธศักราชที่เจาของประวัติ 

แจงเกิดตามสูติบัตร      

  สถานท่ีจดทะเบยีนเกดิ หมายถึง สถานทีซ่ึง่เจาของประวัตแิจงเกดิ โดยเขยีนใหละเอยีดวา ตำบล

ใด อำเภอใด จังหวัดใด และประเทศใด 

  เชื้อชาติ หมายถึง เชื้อชาติของเจาของประวัติ ซึ่งตามพจนานุกรมอธิบายวา คือ ลักษณะ 

ทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว เสนผม  เชน เชื้อชาติไทย เชื้อชาติอังกฤษ  

เชื้อชาติอินเดีย เปนตน 

  สัญชาติ  หมายถึง  สัญชาติของเจาของประวัติ ซึ่ งตามพจนานุกรมอธิบายวา คือ 

สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงวาเปนพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหน่ึง  ทั้งนี้  

บุคคลหนึ่งอาจมีสองสัญชาติไดเชนกัน เชน ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ  เปนตน 

  ศาสนา หมายถึง เจาของประวัตินับถือศาสนาใด เชน พุทธ คริสต อิสลาม เปนตน 

หากไมมีศาสนาใหระบุวา ไมนับถือศาสนาใด  

  สัญชาติเดิม หมายถึง สัญชาติเดิมของเจาของประวัติ กอนที่จะใชสัญชาติปจจุบัน 

เชน เดิมสัญชาติไทย แตไดยายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพท่ีสหรัฐอเมริกา จนไดรับสัญชาติอเมริกัน หรือขณะ 

เกิดเกิดที่ตางประเทศทำใหไดรับสัญชาติของประเทศน้ัน ๆ กอนเปลี่ยนสัญชาติเมื่อครบวาระท่ีจะตองเลือก 

สัญชาติ (ตามแตกฎหมายของประเทศนั้น ๆ )  เปนตน 
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  หลักฐานการเปล่ียนแปลงสัญชาติ  หมายถึง เอกสารท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหรือ 

โอนสัญชาติเมื่อเจาของประวัติเปลี่ยนแปลงหรือโอนสัญชาติ  

  ขอ ๕. ที่อยูปจจุบัน หมายถึง สถานที่เจาของประวัติพักอาศัยอยูจริง  ซึ่งอาจไมตรงกับที่อยู

ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบาน ควรเขียนใหละเอียด ชัดเจน บอกรายละเอียดถึงบานเลขที่ ตรอก ซอย 

ถนน ตำบลอำเภอ จงัหวดั ประเทศ พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท (ถาม)ี หรอื โทรศพัทมอืถอื (ถาม)ี กรณเีชาพกัอาศัย

ใหระบุสถานที่และเลขหองที่พักอาศัยดวย 

  ขอ ๖. กรณีเจาของประวัติเปนคนตางดาว  ใหกรอกรายละเอียดในใบตางดาวตามหัวขอที่

กำหนดไวใหครบถวน ไดแก 

   - เลขที่ใบสำคัญถ่ินที่อยู พรอมวันที่ในใบสำคัญฯ    

   - เลขที่ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว พรอมวันที่ในใบสำคัญฯ สถานที่ที่ออกใบสำคัญ                                   

               อำเภอ/เขต  จังหวัด 

   -  ประเทศมาตุภูมิ หมายถึง ประเทศท่ีเจาของประวัติเกิด  

   - วัน เดือน ป ที่เขาประเทศไทย หมายถึง  เจาของประวัติเขามาอยูในประเทศ

ไทย ตั้งแตวันที่ เดือน ปพุทธศักราชใด 

  ขอ ๗. ท่ีอยูในระยะ ๑๕ ปที่ผานมา หมายถึง นับยอนหลังไป ๑๕ ป เจาของประวัติไดเคย 

พักอาศัยอยู ณ ที่ใดบาง ที่ผานมาลงไวทุกครั้งท่ีมีการยาย โดยเรียงลำดับจาก ๑๕ ป กอนจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ 

มิไดหมายถึงการยายที่อยูตามสำเนาทะเบียนบาน  แตหมายถึงการที่เจาของประวัติพักอาศัยอยูจริง  

  ขอ ๘. สวนสูง น้ำหนกั ตำหนิ หมายถึง ใหกรอกสวนสูง (เซนติเมตร)  น้ำหนัก (กิโลกรัม) 

ของเจาของประวัติ รวมถึงลักษณะตำหนิที่ปรากฏของเจาของประวัติโดยระบุตำแหนงของตำหนิดวย เชน 

ปานดำที่ไหลขวา 

  ขอ ๙. การศึกษา หมายถึง ประวัติการศึกษาของเจาของประวัติตั้งแตระดับประถมศึกษา 

จนถึงระดับการศึกษาข้ันสูงสุด โดยอาจแบงเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ 

เทียบเทา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดที่ตองกรอกดังนี้ 

   - ระยะเวลา ระบุหวงเวลาตั้งแตป พ.ศ.ที่เริ่มเขาศึกษา ถึงป พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ในแตละระดับ หรือปที่ออกจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ (กรณีไมสำเร็จการศึกษา)  

   - ระบุชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษา (จังหวัด) เชน วิทยาลัยการอาชีวศึกษารอยเอ็ด          

จ.รอยเอ็ด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จ.ปตตานี เปนตน 

   - หลกัสตูรหรอืชัน้ใดถึงช้ันใด  หมายถึง ระดบัการศกึษาท่ีสำเรจ็ หรอืระดบัการศกึษาท่ี

กำลังศึกษาในหวงเวลาที่ระบุขางตน  เชน  มัธยมศึกษาตอนตน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปริญญาตรี (รัฐศาสตร)  

ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร) เปนตน 

   - ผลการศึกษา  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสำเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ  เชน 

๓.๘๐   ๒.๕๙   ๗๐% เปนตน 
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  ขอ ๑๐. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมอ่ืนใดที่เจาของประวัติไดรวม 

ดำเนินการ หรือเปนสมาชิกนอกเหนือจากกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีกำหนดไว เชน ประธาน 

ชมรมภาษาไทย  ผูแทนโรงเรียนแขงขันฟสิกสโอลิมปก  หัวหนานักเรียน (สนับสนุนงานฝายปกครอง) เปนตน 

  ขอ ๑๑. ภาษาไทยถิ่นตาง ๆ และภาษาตางประเทศ หมายถึง ความสามารถทางดาน 

ภาษาของเจาของประวัต ิทัง้ทีเ่ปนภาษาถิน่ เชน ภาษาไทยอีสาน  ภาษาไทยใต  ภาษาไทยเหนือ ภาษาชนกลุมนอย 

(แมว กระเหรี่ยง)  รวมทั้งภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีนกลาง  ภาษาเยอรมัน  ภาษาเกาหลี โดยใหระบุ 

ระดับของทักษะทั้ง ๔ ดาน (อาน ฟง เขียน พูด) วาอยูในระดับใด เชน พอใช  ดี  ดีมาก    

  ขอ ๑๒. ประวัติการทำงานหรือการรับราชการ หมายถึง ลำดับการประกอบอาชีพ 

กอนเขารับราชการเจาของประวัติเคยทำงานที่ใดมากอน โดยใหระบุรายละเอียดหวงเวลาในการทำงานแตละแหง 

จากป พ.ศ. ใด ถึงป พ.ศ.ใด ตำแหนงหนาที่ และเหตุผลที่ออกหรือยาย  เชน เมื่อ ก.ย.๕๐ – ธ.ค.๕๒  บริษัทไทย

น้ำทิพย จำกัด  ตำแหนง พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เหตุผลที่ออก ศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งนี้ กรณี

เจาของประวัติยังไมมีประสบการณการทำงาน ใหระบุหนวยงานที่เคยฝกงานดวย  เชน บริษัทธรรมนิติการบัญชี

และภาษีอากร จำกัด นักศึกษาฝกงาน ตำแหนง เจาหนาที่บัญชีรายได            

  ขอ ๑๓. อาชีพพิเศษอื่นๆ และงานอดิเรก  

   อาชีพพิเศษ หมายถึง อาชีพเสริมซึ่งไมใชอาชีพหลักของเจาของประวัติ เชน ขาย

เสื้อผาที่ตลาดนัด  ขายสินคาผานเว็บไซต   พนักงานรานสะดวกซื้อ เปนตน 

   งานอดิเรก หมายถึง กิจกรรมท่ีเจาของประวัติมีความสนใจและทำในเวลาวาง 

เพื่อความเพลิดเพลิน เชน  ปลูกตนไม เลนกอลฟ หรือสะสมพระเครื่อง เปนตน   

  ขอ ๑๔. การรับราชการทหาร หมายถึง ใหเจาของประวัติระบุสถานภาพวาเปนทหาร

ประจำการ หรือทหารกองหนุน   

   ยศ หมายถึง ยศของเจาของประวัติที่ไดรับในปจจุบัน (ถามี)  เชน วาที่รอยตรี 

พลทหาร พันจาเอกพิเศษ  นายเรือตรี เปนตน     

   เครื่องหมายทะเบียนทหาร หมายถึง ทะเบียนทหารของ เจาของประวัติ เชน 

ท.บ.๒๕๑๕ ส.พ. ๑๒๑ 

   เหลาสังกัด  หมายถึง  เจาของประวัติ เปนทหารเหลาใด สังกัดหนวยและ 

กองพันใด ถาเคยรับราชการตำรวจ ก็อนุโลมใหกระทำได เชนเดียวกัน เชน เหลาทหารราบ สังกัด ร.๑ พัน  

มทบ. ๒ 

   ที่ตั้งหนวย หมายถึง  หนวยที่เจาของประวัติสังกัดอยูนั้น ตั้งอยู ณ ตำบล อำเภอ 

จังหวัดใด เชน ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ถาหนวยนั้นมีชื่อคายก็ใหกรอกดวย  

เชน คายจักรพงษฯ  คายภาณุรังษี  คายอดิศร  เปนตน           

   เขาประจำการเมื่อ หมายถึง  เจาของประวัติเริ่มเขารับราชการ…..เมื่อใด ถึงเมื่อใด 

เชน เขารับราชการทหารเม่ือ พ.ศ. ......... ถึง พ.ศ. ............ 

   จำนวนปที่รับราชการ หมายถึง ชวงเวลาท่ีเจาของประวัติรับราชการต้ังแตแรกบรรจุ

จนถึงปจจุบัน (ใหรวมวันทวีคูณดวย) เชน  ๑๒ ป 
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   ทั้งนี้ ควรกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมใหครบถวน สำหรับบุคคลที่มิไดรับคัดเลือกให 

รับราชการทหาร เชน เพศหญิง  จับไดใบดำ  สัดสวนไมไดขนาด มีผูสมัครครบจำนวนแลว  เปนตน      

  ขอ ๑๕. การเปนนักเขียน หมายถึง  เจาของประวัติเคยมีผลงานเขียนทั้งท่ีตีพิมพเผยแพร 

รวมท้ังการเขียนกระทู หรือบทความในเว็บไซตตาง ๆ (ทั้งอดีตและปจจุบัน) โดยแจงรายละเอียด ชื่อเรื่องหรือ 

ชื่อบทความ นามปากกา  พรอมทั้งชื่อหนังสือที่พิมพ  ชื่อบรรณาธิการผูพิมพและโฆษณา รวมทั้ง วัน เดือน ป 

ที่พิมพ  หรือแจงชื่อเว็บไซตที่มีผลงานของเจาของประวัติเผยแพร  ทั้งนี้ไมจำเปนตองเปนงานเขียนเชิงวิชาการ

เทานั้น  ไมวาจะเปนงานเขียนประเภทใดใหแจงรายละเอียดเชนกัน เชน งานเขียนสารคดีเชิงทองเท่ียว นิยาย  

บทกลอน เปนตน 

  ขอ ๑๖. การเปนสมาชิกในพรรคการเมือง  หมายถึง  เจาของประวัติเคยเปนสมาชิก 

ในสถาบัน องคกรใดบาง ไมวาจะเปนพรรคการเมือง สโมสร สมาคม ชมรม หรือองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 

ทั้งในอดีตและปจจุบัน  โดยใหระบุหวงเวลาที่เขาเปนสมาชิก ชื่อองคกรท่ีเจาของประวัติเคยเปนหรือกำลังเปน

สมาชิกอยู พรอมทั้งสถานที่ตั้ง และหมายเลขสมาชิก (ถามี)  เชน ต.ค.๕๔ – ปจจุบัน เปนสมาชิกชมรมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีพระนคร ตั้งอยู ถนนพิษณุโลก พระนคร กทม. หมายเลขสมาชิกที่ 

๑๒๓๔๕/๕๔  เปนตน 

  ขอ ๑๗. การเดินทางไปตางประเทศ หมายถึง  ใหระบุหวงเวลา  เมือง  และประเทศ 

ที่เจาของประวตัิเคยไป โดยแจงวัตถุประสงคที่เดินทางไป กรณีไดรับทุนไปศึกษา หรือดูงาน ใหระบุชื่อทุนที่ 

ไดรับดวย เชน  ๑๕ ก.ย.๔๕ – ๓๐ ก.ย.๔๖ เมืองมิวนิก สาธารณรัฐเยอรมัน ไดรับทุนไปศึกษาตอภาษาเยอรมัน

จากสถาบันเกอเธ เปนตน 

  ขอ ๑๘. หนังสือสำคัญแสดงตน หมายถึง ใหเจาของประวัติแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให เชน บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่

ยานพาหนะ  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว เปนตน  โดยใหระบุรายละเอียดวาเปนชนิดใด 

หมายเลขอะไร สถานที่ใดเปนที่ออกบัตร  พรอมทั้งวันออกบัตรและวันหมดอายุของบัตร เชน ใบอนุญาตขับขี่

รถยนต เลขที่ ๑๐๕๐๖ วันออกบัตร ๕ มกราคม ๒๕๔๘  วันหมดอายุ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ สถานที่ออกบัตร  

กรมการขนสงทางบก  เปนตน 

  ขอ ๑๙. การถูกจับหรือถูกฟองศาล  หมายถึง เจาของประวัติเคยถูกจับ  ถูกกลาวหา หรือ 

ถูกสงฟองศาลในกรณีความผิดใด โดยยกเวนความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติผิดกฎจราจรเล็ก ๆ นอย ๆ ไมตอง 

ระบุใหทราบ  โดยใหแจงวัน เดอืน ปและสถานที่เกิดเหตุ ขอหาและผลที่สุดแหงคดีไวดวย เชนคดีแพงและอาญา 

นายพงษ สุกใส เมื่อ ๑๐ ส.ค.๔๕ ถูกจับในขอหาเลนการพนันสถานที่เกิดเหตุ จ.นนทบุรี ผลที่สุดแหงคดี 

(สภ.อ.เมือง สั่งปรับหรือศาล จ.นนทบุรีพิพากษาปรับ) ถูกปรับ ๕๐๐ บาท เปนตน 

  ขอ ๒๐. บิดา มารดา หมายถึง  ใหแจงถึงรายละเอียดของบิดา มารดาของเจาของ 

ประวัติ (บิดา-มารดาท่ีใหกำเนิด) โดยระบุ ยศ (ถามี) ชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ป เกิด  สถานที่จดทะเบียนเกิด 

(อำเภอ จังหวัด) เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติเดิมและปจจุบัน (สัญชาติเดิม กรณีมีการเปลี่ยนสัญชาติ) ที่อยู 

ปจจุบัน (ที่อยูจริงไมใชที่อยูตามทะเบียนบาน) อาชีพพรอมทั้งตำแหนงหนาที่ รวมทั้งสถานที่ทำงานและหมายเลข

โทรศัพท 

  ขอ ๒๑. การสมรส ทั้งท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียน หมายถึง ใหเจาของประวัติ 

แสดงสถานภาพปจจุบัน และแจงรายละเอียดตาง ๆ ของคูสมรสท้ังในอดีตและปจจุบัน ตั้งแตชื่อตัว ชื่อสกุล 

วัน เดือน ปเกิด สถานที่จดทะเบียนเกิด  เช้ือชาติ ศาสนา  สัญชาติเดิมและปจจุบัน อาชีพ ตำแหนงหนาที่ 
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ปจจุบัน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน กรณีแยกกันอยู หรือหยาราง ใหแจงเหตุผลประกอบ เชน 

ทัศนคติไมตรงกัน ยายถิ่นที่อยู เปนตน   

  ขอ ๒๒.  บุตร  หมายถึง เจาของประวัติมีบุตรทั้งหมดก่ีคน พรอมทั้งบอกรายละเอียดตั้งแต

ชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ป เกิด ที่อยูปจจุบัน อาชีพและตำแหนงหนาที่ สถานที่ศึกษา หรือสถานที่ทำงาน 

(กรณีมากกวา ๔ คน ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมในกระดาษเปลาใหครบถวน)  

  ขอ ๒๓. พีน่องรวมบดิาหรอืรวมมารดา  หมายถึง ใหเจาของประวัตริะบรุายละเอยีดเกี่ยวกับ

พี่นองทั้งหมด ทั้งที่เปนพี่นองบิดา-มารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดา หรือรวมมารดาที่ยังมีชวีิตอยูตามลำดับโดย

แสดงรายละเอียดของพี่นองตั้งแตวัน เดือน ป เกิด อาชีพสถานที่ศึกษา รวมตลอดจนถึงคูสมรสของพี่นองดวย  

  ขอ ๒๔. ญาติที่รับราชการหรือทำงานอยูในองคการรัฐบาล หมายถึง ใหแจง 

รายละเอียดเกี่ยวกับญาติที่รับราชการ หรือทำงานอยูองคการรัฐบาล พรอมทั้งความเก่ียวของดวยวาเปนอะไร   

เชน อา, นา, ปา หรือลุง  อาชีพและสถานที่ทำงานที่ไหน 

  ขอ ๒๕. ญาต ิ เพือ่น หรอื ผูทีคุ่นเคยในตางประเทศ หมายถึง ใหแจงรายละเอียดของ 

ญาติที่อยูในตางประเทศ พรอมทั้งเกี่ยวของเปน  อาชีพและตำแหนงหนาที่  ที่ทำงาน ที่อยูปจจุบันและสาเหตุการ 

ไปอยูตางประเทศ    

    ผูคุนเคย หมายถึง ผูที่มีความสนิทสนมกับเจาของประวัติ โดยมีการติดตอกัน 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  ขอ ๒๖. ผูรวมอาศัยในที่อยูปจจุบัน หมายถึง บุคคลอื่นท่ีเขามารวมอาศัยในบานที่พักอยู 

ในปจจุบันอยูดวย ยาย ตา หลานใหบอกช่ือ ชื่อสกุล พรอมทั้งความเกี่ยวของ  

  ขอ ๒๗. ผูใกลชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดตอดวยเสมอ หมายถึง มิตรสหายท่ีเคยรวม 

การศึกษา รวมงาน หรือเพื่อนบาน หรือบุคคลที่เจาของประวัติติดตออยูเปนประจำ ไมจำเปนตองพบปะกันอาจ

ติดตอทางโทรศัพทหรือทางสื่อออนไลน จำนวน ๕ คนเปนอยางนอย และตองรูจักกันไมต่ำกวา ๓ ป ( ไมเกี่ยวกับ

เครือญาติ และไมใชนายจางเดิม ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่อยูตางประเทศ) โดยบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับ  

ยศ, ชื่อตัว, ชื่อสกุล  จำนวนปที่รูจัก   เชื้อชาติ  ศาสนา ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท  ที่ทำงานและ 

หมายเลขโทรศัพท 

  ขอ ๒๘. ผูอุปการะชวยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปจจุบัน หมายถึง บุคคลที่ให 

การสนับสนุนอุปถัมภใหความชวยเหลือ  นอกเหนือจากบิดามารดา  อาจเปนอดีตผูบังคับบัญชา ครู อาจารย หรือ

บุคคลทั่วไปที่ไดใหความชวยเหลือเจาของประวัติ โดยบันทึกรายละเอียด  เก่ียวกับ  ยศ, ชื่อตัว, ชื่อสกุล เชื้อชาติ  

ศาสนา ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท  ที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท 

  ขอ ๒๙.  ประวตัแิละคำชีแ้จงอ่ืน ๆ  ในทางสวนตัวทีไ่มไดแจงไวในรายการขางตน  หมายถงึ 

หากมีขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการติดตอสื่อสาร หรือเปนขอมูลเจาของประวัติตองการแจงใหทราบอาจบันทึก

เพิ่มเติมได เชน  e-mail address  name account facebook  รวมถึงกรณีขอมูลตาง ๆ ที่กรอกในหัวขอ 

ขางตนแลวไมครบถวน อาจนำมาเพ่ิมเติมไวในขอ ๒๙ นี้  กรณีไมมีขอมูลเพิ่มเตมิใหบันทึกวา “ไมปรากฏ”  

  ลายมือช่ือเจาของประวัติ  หมายถึง  ลายเซ็นของเจาของประวัติ 

  ควบคุมการบันทึกประวัติโดย หมายถึง ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

  กรอกรายละเอียด ยศ, ชื่อและตำแหนง (ตัวบรรจง)  

  ลายมือช่ือ หมายถึง ลายเซ็นของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย  
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  วนั เดอืน ป หมายถึง วนัทีเ่จาหนาทีค่วบคมุการรกัษาความปลอดภัย บนัทกึการตรวจ 

  แบบรปภ.๑ 

  แผนที่สังเขปที่อยูปจจุบัน  หมายถึง  บานพักอาศัยที่เจาของประวัติพักอาศัยอยูในปจจุบัน  

  โดยใหกรอกรายละเอียดบานเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต 

  จงัหวดั หมายเลขโทรศัพท  โดยเขยีนแผนท่ีบานพกัอาศยัประกอบดวย 

  ชือ่เจาบาน  หมายถึง ชือ่เจาของบานตามทะเบียนบานทีเ่จาของประวัตพิกัอาศยัอยูในปจจบุนั  

  รวมถงึกรณเีชาพกัอาศยั  หมายเลขโทรศัพทของเจาบาน 

  บคุคลท่ีจะขอใหตามตัวไดในกรณเีรงดวน หมายถึง บคุคลทีเ่จาของประวัตติองการใหตดิตอ 

  ในกรณฉีกุเฉนิ  โดยใหระบคุวามเก่ียวของ  บนัทกึรายละเอียด บานเลขที ่  ตรอก/ซอย  ถนน   

  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จงัหวดั  หมายเลขโทรศัพทของบคุคล ทีจ่ะขอใหตดิตอในกรณเีรงดวน  

  ลายมือชือ่เจาของประวตั ิ หมายถึง  ลายเซน็ของเจาของประวัต ิ

  จัดทำเมื่อ หมายถึง ใหเจาของประวัติระบุวันท่ีจัดทำแผนท่ีสังเขปและกรอกรายละเอียด 

  ทีเ่กีย่วของแลวเสร็จ 

 

 

หมายเหตุ  แบบ รปภ.๑ เมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณแลว ตองกำหนดช้ันความลับและประทับตรา 

  ชั้นความลับทั้งดานบนและดานลางทุกหนาเอกสาร ทั้งนี้ การกำหนดช้ันความลับใหอยูใน 

  ดลุพนิจิของแตละหนวยงาน 

 

 

----------------------------------------- 
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