
คำอธิบายการกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑ ) 
 

 ใชสำหรับบันทึกประวัติบุคคลท่ีจะบรรจุเขารับราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงมีขอผูกพันวา  
เม่ือสำเร็จการศึกษาแลวจะตองบรรจุเขารับราชการ และบุคคลท่ีไดรับความไววางใจใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของ 
ทางราชการ และหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีสำคัญ    ท้ังนี้  หมายรวมถึง  บุคคลท่ีจะเขามาปฏิบัติงานใน 
หนวยงานของรัฐในสวนบริษัทเอกชนท่ีมีสัญญาจางกับภาครัฐดวย  โดยใหบุคคลผูเปนเจาของประวัติเปน 
ผูบันทึก ภายใตการอำนวยการของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานของรัฐนั้นๆ  
รายละเอียดในการกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) ตามหัวขอท่ีกำหนดมีดังนี้ 
 

 ขอ ๑. คำนำหนานาม/ยศ ช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล เพศ  อายุ หมายถึง ใหแจงในรายละเอียดวา 

คำนำหนานาม เชน นาย นาง หรือนางสาว ยศอะไร (ถามี) เชน ส.อ. ร.ต. โดยใหเขียนชื่อตัว ชื่อรอง (ถามี) และ 
ชื่อสกุลของบุคคลผูเปนเจาของประวัติ เชน ร.ท.ประยูร มะยุรา ร.น. หรือ นางสาวกนกพร กาญจนา เปนตน 
 

 ขอ ๒. ช่ือตัวเดิม ช่ือสกุลเดิม หมายถึง  กรณีท่ีเจาของประวัติไดเคยเปลี่ยนแปลงชื่อจากแจงเกิด  

หรือเปลี่ยนนามสกุลใหม ใหกรอกชื่อเดิมหรือนามสกุลเดิมลงในชองนี้  หรือหญิงท่ีสมรสแลวใหกรอกนามสกุลเดิม 
ของตนลงไปดวย พรอมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ท้ังนี้ หากเปลี่ยนเกิน ๑ ครั้ง  
ใหกรอกใหครบถวนตั้งแตแรกเกิดจนถึงปจจุบัน 
           ช่ือเลนหรือช่ืออ่ืน ๆ (ถามี) หมายถึง ชื่อเลนท่ีเรียกกันในครอบครัว หรือชื่อฉายาท่ีนิยม 

เรียกกันในหมูเพ่ือนฝูง ใหนำมากรอกไวดวย เชน บอล, นำ้หมึก, เกรียน, นก บิวตี้ เปนตน  
 

                     ขอ ๓. เลขประจำตัวประชาชน  หมายถึง  เลขประจำตัว ๑๓ หลัก ในบัตรประชาชน 
 

                   ขอ ๔. วัน เดือน ป เกิด หมายถึง ใหกรอกวันท่ี เดือน และปพุทธศักราชท่ีเจาของประวัติ 

แจงเกิดตามสูติบัตร      
                            สถานท่ีจดทะเบียนเกิด/โรงพยาบาลท่ีเกิด หมายถึง สถานท่ีซ่ึงเจาของประวัติแจงเกิด  

หรือโรงพยาบาลท่ีเจาของประวัติเกิดและจดทะเบียนเกิด โดยเขียนใหละเอียดวา ตำบลใด อำเภอใด จังหวัดใด  
และประเทศใด 
   เช้ือชาต ิหมายถึง  เชื้อชาติของเจาของประวัติ ซ่ึงตามพจนานุกรมอธิบายวา คือ 

ลักษณะทางชีวภาพของคน ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว เสนผม  เชน เชื้อชาติไทย        
เชื้อชาติอังกฤษ  เชื้อชาติอินเดีย เปนตน 
   สัญชาต ิ หมายถึง  สัญชาติของเจาของประวัติ ซ่ึงตามพจนานุกรมอธิบายวา คือ  

สถานะตามกฎหมายของบุคคลท่ีแสดงวาเปนพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง  ท้ังนี้  
บุคคลหนึ่งอาจมีสองสัญชาติไดเชนกัน เชน ไทย ฝรั่งเศส สเปน ไทย-อังกฤษ  เปนตน 
   ศาสนา  หมายถึง เจาของประวัตินับถือศาสนาใด เชน พุทธ คริสต อิสลาม เปนตน 

หากไมมีศาสนาใหระบุวา ไมนับถือศาสนาใด  
   ศาสนาเดิม หมายถึง เจาของประวัติเคยนับถือศาสนาใดมากอนเปลี่ยนศาสนาปจจุบัน 

   สัญชาติเดิม  หมายถึง สัญชาติเดิมของเจาของประวัติ กอนท่ีจะใชสัญชาติปจจุบัน  

เชน เดิมสัญชาติไทย แตไดยายถ่ินฐานมาประกอบอาชีพท่ีสหรัฐอเมริกา จนไดรับสัญชาติอเมริกัน หรือขณะ 
เกิดเกิดท่ีตางประเทศทำใหไดรับสัญชาติของประเทศนั้น ๆ กอนเปลี่ยนสัญชาติเม่ือครบวาระท่ีจะตองเลือก 



 ๒ 

สัญชาติ (ตามแตกฎหมายของประเทศนั้น ๆ )  เปนตน 
   หลักฐานการเปล่ียนแปลงสัญชาติ  หมายถึง เอกสารท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือ 

โอนสัญชาติเม่ือเจาของประวัติเปลี่ยนแปลงหรือโอนสัญชาติ  
 

 ขอ ๕. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน หมายถึง ท่ีอยูซ่ึงปรากฏอยูตามทะเบียนบานหรือบัตรประชาชน  

 ขอ ๖. ท่ีอยูปจจุบัน หมายถึง สถานท่ีเจาของประวัติพักอาศัยอยูจริง  ซ่ึงอาจไมตรงกับท่ีอยู 

ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบาน  ควรเขียนใหละเอียด  ชัดเจน   บอกรายละเอียดถึงบานเลขท่ี ตรอก ซอย  
ถนน ตำบลอำเภอ จังหวัด ประเทศ กรณีเชาพักอาศัยใหระบุชื่อของอาคารสถานท่ีเชาและเลขหองท่ีพักอาศัยดวย 
พรอมท้ังขอมูลชองทางการติดตอ  ไดแก หมายเลขโทรศัพท  โทรศัพทมือถือ  ชื่อบัญชี (Account) ชองทางการ 
ติดตอทางออนไลน เชน e-mail  Line ID  Facebook  Instagram  หรือชื่อบัญชีแอพพลิเคชั่นอ่ืนท่ีใชสำหรับการ 
ติดตอสื่อสารทางออนไลน 
 

                     ขอ ๗. กรณีเจาของประวัตเิปนคนตางดาว ใหกรอกรายละเอียดในใบตางดาว/บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 

ตามหัวขอท่ีกำหนดไวใหครบถวน ไดแก 
-  เลขท่ีใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว พรอมวันท่ีในใบสำคัญฯ สถานท่ีท่ีออกใบสำคัญ 
   อำเภอ/เขต  จังหวัด 
-  ประเทศมาตุภูมิ หมายถึง ประเทศท่ีเจาของประวัติเกิด  
- วัน เดือน ป ท่ีเขาประเทศไทย หมายถึง  เจาของประวัติเขามาอยูในประเทศไทย  

  ตั้งแตวันท่ี เดือน ปพุทธศักราชใด 
-  เลขท่ีใบสำคัญถ่ินท่ีอยู พรอมวันท่ีในใบสำคัญฯ สถานท่ีท่ีออกใบสำคัญ อำเภอ/เขต 
   จังหวัด    
-  เลขประจำตัวผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ประเทศท่ีเกิด วันเดือนปท่ีเขาประเทศไทย 
-  ใบอนุญาตทำงานเลขท่ี  ออกใหโดยหนวยงานใด  พรอมวันท่ีออกใบอนุญาต และวันท่ี 
   ใบอนุญาตหมดอายุ 

 

                      ขอ ๘. สวนสูง น้ำหนัก ตำหนิ กลุมเลือด หมายถึง ใหกรอกสวนสูง (เซนติเมตร)  น้ำหนัก  

(กิโลกรัม) ของเจาของประวัติ  รวมถึงลักษณะตำหนิท่ีปรากฏของเจาของประวัติโดยระบุตำแหนงของตำหนิดวย  
เชน ปานดำท่ีไหลขวา รวมท้ังกรุปเลือดของเจาของประวัติ (เปนภาษาไทย) เชน กลุมเลือดโอ 
 

                      ขอ ๙.  ท่ีอยูในระยะ ๑๕ ปท่ีผานมา หมายถึง นับยอนหลังไป ๑๕ ป เจาของประวัติไดเคย 

พักอาศัยอยู ณ ท่ีใดบาง ท่ีผานมาลงไวทุกครั้งท่ีมีการยาย โดยเรียงลำดับจาก ๑๕ ป กอนจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้  
มิไดหมายถึงการยายท่ีอยูตามสำเนาทะเบียนบาน  แตหมายถึงสถานท่ีท่ีเจาของประวัติพักอาศัยอยูจริง  
 

                       ขอ ๑๐. การศึกษา หมายถึง ประวัติการศึกษาของเจาของประวัติตั้งแตระดับประถมศึกษา 

จนถึงระดับการศึกษาข้ันสูงสุดท่ีสำเร็จ โดยอาจแบงเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ 
เทียบเทา และระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีตองกรอกดังนี้ 
 - ระยะเวลา ระบุหวงเวลาตั้งแตป พ.ศ.ท่ีเริ่มเขาศึกษา ถึงป พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 
ในแตละระดับ หรืออยูระหวางการศึกษา หรือปท่ีออกจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ (กรณีไมสำเร็จการศึกษา)  

- ระบุชื่อของสถานศึกษา เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนตน 



 ๓ 

- วุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก) หมายถึง ระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ หรือระดับการศึกษาท่ี
กำลังศึกษาในหวงเวลาท่ีระบุไวขางตน  เชน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)  ปริญญาตรี (รัฐศาสตร)  
ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร) เปนตน 

- คะแนนเฉลี่ยสะสม  หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสำเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ  
เชน ๓.๘๐  ๒.๕๙   ๗๐% เปนตน 
 

 ขอ ๑๑. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา หมายถึง  กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเจาของประวัติไดรวม

ดำเนินการ หรือเปนสมาชิกนอกเหนือจากกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีกำหนดไว เชน ประธาน 
ชมรมภาษาไทย  ผูแทนโรงเรียนแขงขันฟสิกสโอลิมปก  หัวหนานักเรียน (สนับสนุนงานฝายปกครอง) เปนตน 
 

 ขอ ๑๒. ภาษาไทยถิ่นตาง ๆ และภาษาตางประเทศ  หมายถึง ความสามารถทางดาน

ภาษาของเจาของประวัติ ท้ังท่ีเปนภาษาถ่ิน เชน ภาษาไทยอีสาน  ภาษาไทยใต  ภาษาไทยเหนือ ภาษาชนกลุม
นอย (แมว กระเหรี่ยง)  รวมท้ังภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีนกลาง  ภาษาเยอรมัน  ภาษาเกาหลี    โดยใหระบุ
ระดับของทักษะท้ัง ๔ ดาน (อาน ฟง เขียน พูด) วาอยูในระดับใด เชน พอใช  ดี  ดีมาก    
  

                    ขอ ๑๓. ประวัติการทำงานหรือการรับราชการ หมายถึง  ลำดับการประกอบอาชีพ 

กอนเขารับราชการเจาของประวัติเคยทำงานท่ีใดมากอน โดยใหระบรุายละเอียดหวงเวลาในการทำงานแตละแหง  
จากป พ.ศ. ใด ถึงป พ.ศ.ใด ตำแหนงหนาท่ี และเหตุผลท่ีออกหรือยาย  เชน เม่ือ ก.ย.๕๐ – ธ.ค.๕๒  บริษัทไทย 
น้ำทิพย จำกัด  ตำแหนง พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เหตุผลท่ีออก ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ท้ังนี้ กรณี 
เจาของประวัติยังไมมีประสบการณการทำงาน ใหระบุหนวยงานท่ีเคยฝกงานดวย  เชน  บริษัทธรรมนิจการบัญชี 
และภาษีอากร จำกัด นักศึกษาฝกงาน ตำแหนง เจาหนาท่ีบัญชีรายได   
             

                    ขอ ๑๔. อาชีพพิเศษอ่ืนๆ และงานอดิเรก  

            อาชีพพิเศษ หมายถึง  อาชีพเสริมซ่ึงไมใชอาชีพหลักของเจาของประวัติ เชน ขาย 

เสื้อผาท่ีตลาดนัด  ขายสินคาผานเว็บไซต   พนักงานรานสะดวกซ้ือ เปนตน 
            งานอดิเรก หมายถึง กิจกรรมท่ีเจาของประวัติมีความสนใจและทำในเวลา 

วางเพ่ือความเพลิดเพลิน เชน  ปลูกตนไม เลนกอลฟ หรือสะสมพระเครื่อง เปนตน 
   

 ขอ ๑๕. การรับราชการทหาร หมายถึง ใหเจาของประวัติระบุสถานภาพวาเปนทหาร 

ประจำการ หรือทหารกองหนุน  หรือกำลังพลสำรอง 
           ยศ หมายถึง ยศของเจาของประวัติท่ีไดรับในปจจุบนั (ถามี)  เชน วาท่ีรอยตรี 

พลทหาร พันจาเอกพิเศษ  นายเรือตรี เปนตน     
           เครื่องหมายทะเบียนทหาร หมายถึง  ทะเบียนทหารของ เจาของประวัติ  

เชน ท.บ.๒๕๑๕ ส.พ. ๑๒๑ 
           เหลาสังกัด  หมายถึง  เจาของประวัติเปนทหารเหลาใด สังกัดหนวยและ 

กองพันใด ถาเคยรับราชการตำรวจ ก็อนุโลมใหกระทำได เชนเดียวกัน เชน เหลาทหารราบ สังกัด ร.๑ พัน  
มทบ. ๒ 
 
 



 ๔ 

          ท่ีตั้งหนวย หมายถึง  หนวยท่ีเจาของประวัติสังกัดอยูนั้น ตั้งอยู ณ ตำบล 

อำเภอ จังหวัดใด เชน ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ถาหนวยนั้นมีชื่อคายก็ใหกรอกดวย  
เชน คายจักรพงษฯ  คายภาณุรังษี  คายอดิศร  เปนตน           
            เขาประจำการเม่ือหมายถึง  เจาของประวัติเริ่มเขารับราชการตั้งแตเม่ือวันเดือน 

ปท่ีเทาไหร จนถึงวันเดือนปใด เชน เขาประจำการเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
          จำนวนปท่ีรับราชการ หมายถึง ชวงเวลาท่ีเจาของประวัติรับราชการตั้งแตแรก 

บรรจุจนถึงปจจุบัน (ใหรวมวันทวีคูณดวย) เชน  ๑๒ ป  
         เหตุท่ีออก  หมายถึง  เจาของประวัติออกจากราชการเพราะเหตุใด เชน ปลด

ประจำการ                                                  
          ผูบังคับหนวยคนสุดทาย  หมายถึง ชื่อของผูบังคับบัญชาคนสุดทายท่ีเจาของ 

ประวัติอยูใตบังคับบัญชา  
         เคยไปปฏิบัติราชการพิเศษ หมายถึง เจาของประวัติเคยปฏิบัติราชการท่ีใดบาง

เปนกรณีพิเศษ นอกจากราชการท่ีปฏิบัติอยูเปนประจำ  เชน  ไปสงครามเวียดนาม หรือเกาหลี หรือราชการ
ชายแดนและบอกใหละเอียดดวยวาไปเม่ือใด และเปนระยะเวลา เทาใด  เชน เม่ือ ๒๕ ธ.ค.๓๖ ไปราชการ
ชายแดน ระยะเวลา ๑ ป         
          ไดรับการยกเวน โดย หมายถึง เจาของประวัติไดรับการยกเวนไมตองรับ

ราชการทหารเนื่องจากสาเหตุใด  
      

  ขอ ๑๖.  การเปนนักเขียน หมายถึง  เจาของประวัติเคยมีผลงานเขียนท้ังท่ีตีพิมพเผยแพร  

รวมท้ังการเขียนกระทู หรือบทความในเว็บไซตตาง ๆ (ท้ังอดีตและปจจุบัน) โดยแจงรายละเอียดชื่อเรื่องหรือชื่อ 
บทความ นามปากกา  พรอมท้ังชื่อหนังสือท่ีพิมพ  ชื่อบรรณาธิการผูพิมพและโฆษณา รวมท้ังวัน เดือน ป ท่ีพิมพ   
หรือแจงชื่อเว็บไซตท่ีมีผลงานของเจาของประวัติเผยแพร  ท้ังนี้ไมจำเปนตองเปนงานเขียนเชิงวิชาการเทานั้น   
ไมวาจะเปนงานเขียนประเภทใดใหแจงรายละเอียดเชนกัน เชน งานเขียนสารคดี เชิงทองเท่ียว นิยาย  บทกลอน  
เปนตน 
 

  ขอ ๑๗.  การเปนสมาชิกในพรรคการเมือง  หมายถึง  เจาของประวัติเคยเปนสมาชิก 

ในสถาบัน องคกรใดบาง ไมวาจะเปนพรรคการเมือง สโมสร สมาคม ชมรม หรือองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
ท้ังในอดีตและปจจุบัน  โดยใหระบุหวงเวลาท่ีเขาเปนสมาชิก ชื่อองคกรท่ีเจาของประวัติเคยเปนหรือกำลังเปน 
สมาชิกอยู พรอมท้ังสถานท่ีตั้ง และหมายเลขสมาชิก (ถามี) เชน  ต.ค.๕๔ – ปจจุบันเปนสมาชิกชมรมศิษยเกา 
มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยพีระนคร  ตั้งอยูท่ี เลขท่ี ๓ ถนนพิษณุโลก พระนคร  กทม. หมายเลขสมาชิก  
เลขท่ี ๑๒๓๔๕/๕๔  เปนตน 
 

 ขอ ๑๘.  การเดินทางไปตางประเทศ หมายถึง  ใหระบุหวงเวลา  เมือง  และประเทศ 

ท่ีเจาของประวัติเคยไป   โดยแจงวัตถุประสงคท่ีเดินทางไป  กรณีไดรับทุนไปศึกษา  หรือดูงาน  ใหระบุชื่อทุนท่ี 
ไดรับดวย เชน  ๑๕ ก.ย.๔๕ – ๓๐ ก.ย.๔๖ เมืองมิวนิก สาธารณรัฐเยอรมัน ไดรับทุนไปศึกษาตอภาษาเยอรมัน 
จากสถาบันเกอเธ เปนตน 
 
 
 



 ๕ 

 ขอ ๑๙. หนังสือสำคัญแสดงตน หมายถึง  ใหเจาของประวัติแจงรายละเอียดเก่ียวกับ 

เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให เชน บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับ 
ข่ียานพาหนะ  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว เปนตน  โดยใหระบุรายละเอียดวาเปนชนิดใด  
หมายเลขอะไร สถานท่ีใดเปนท่ีออกบัตร  พรอมท้ังวันออกบัตรและวันหมดอายุของบัตร เชน ใบอนุญาตขับข่ี 
รถยนต เลขท่ี ๑๐๕๐๖  วันออกบัตร ๕ มกราคม ๒๕๔๘  วันหมดอายุ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ สถานท่ีออกบัตร  
กรมการขนสงทางบก  เปนตน 
 

 ขอ ๒๐. การถูกจับหรือถูกฟองศาล  หมายถึง เจาของประวัติเคยถูกจับ  ถูกกลาวหา  

หรือถูกสงฟองศาลในกรณีความผิดใด   โดยยกเวนความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติผิดกฎจราจรเล็ก ๆ นอย ๆ ไมตอง 
ระบุใหทราบ  โดยใหแจงวัน เดือน ปและสถานท่ีเกิดเหตุ ขอหาและผลท่ีสุดแหงคดีไวดวย เชนคดีแพงและอาญา  
นายพงษ  สุกใส เม่ือ ๑๐ ส.ค.๔๕ ถูกจับในขอหาเลนการพนันสถานท่ีเกิดเหตุ จ.นนทบุรี ผลท่ีสุดแหงคดี       
(สภ.อ.เมือง สั่งปรับหรือศาล จ.นนทบุรีพิพากษาปรับ) ถูกปรับ ๕๐๐ บาท เปนตน 
            กรณีเคยถูกลงโทษทางวินัย หมายถึง เจาของประวัติเคยมีประวัติวาระหวาง 

ทำงานหรือระหวางศึกษา ไดเคยถูกลงโทษทางวินัยดวยสาเหตุใด และระดับของโทษท่ีไดรับ เชน กอนหนานี้เคย 
รับราชการเปนพนักงานราชการท่ีกระทรวงทรัพยากรชายฝงทางทะเล เคยถูกภาคทัณฑเนื่องจากขาดงานโดยไมได 
แจงใหผูบังคับบัญชารับทราบและไมสามารถติดตอได 
 

 ขอ ๒๑. บิดา มารดา หมายถึง  ใหแจงถึงรายละเอียดของบิดา มารดาของเจาของ 

ประวัติ (บิดา-มารดาท่ีใหกำเนิด) โดยระบุ ยศ (ถามี) ชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ป เกิด  สถานท่ีจดทะเบียนเกิด  
(อำเภอ จังหวัด) เลขประจำตัวประชาชน เชื้อชาติ ศาสนา  สัญชาติเดิมและปจจุบัน (สัญชาติเดิม กรณีมีการ 
เปลี่ยนสัญชาติ)  ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีอยูจริงไมใชท่ีอยูตามทะเบียนบาน) อาชีพพรอมท้ังตำแหนงหนาท่ี รวมท้ังสถานท่ี 
ทำงานและหมายเลขโทรศัพท 
 

 ขอ ๒๒.  การสมรส ท้ังท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียน หมายถึง ใหเจาของประวัติ 

แสดงสถานภาพปจจุบัน  และ แจงรายละเอียดตาง ๆ ของคูสมรสท้ังในอดีตและปจจุบัน ตั้งแตชื่อตัว ชื่อสกุล  
วัน เดือน ปเกิด สถานท่ีจดทะเบียนเกิด  เชื้อชาติ ศาสนา  สัญชาติเดิมและปจจุบัน อาชีพ ตำแหนงหนาท่ี  
ปจจุบัน สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพทท่ีทำงาน กรณีแยกกันอยู หรือหยาราง ใหแจงเหตุผลประกอบ เชน  
ทัศนคติไมตรงกัน ยายถ่ินท่ีอยู เปนตน   
 

   ขอ ๒๓.  บุตร  หมายถึง เจาของประวัติมีบุตรท้ังหมดก่ีคน พรอมท้ังบอกรายละเอียด 

ตั้งแตชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ป เกิด ท่ีอยูปจจุบัน อาชีพและตำแหนงหนาท่ี สถานท่ีศึกษา หรือสถานท่ีทำงาน  
(กรณีมากกวา ๔ คน ใหกรอกขอมูลเพ่ิมเติมในกระดาษเปลาใหครบถวน)  
 

   ขอ ๒๔.  พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดา  หมายถึง ใหเจาของประวัติระบุรายละเอียด 

เก่ียวกับพ่ีนองท้ังหมด ท้ังท่ีเปนพ่ีนองบิดา-มารดาเดียวกัน พ่ีนองรวมบิดา หรือรวมมารดาท่ียังมีชีวิตอยูตามลำดับ 
โดยแสดงรายละเอียดของพ่ีนองตั้งแตวัน เดือน ป เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เลขประจำตัวประชาชน ท่ีอยู 
ปจจุบัน อาชีพและตำแหนงหนาท่ี สถานท่ีศึกษาหรือท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท รวมตลอดจนถึงรายละเอียด 
คูสมรสของพ่ีนองดวย  
 
 



 ๖ 

   ขอ ๒๕.  ญาติท่ีรับราชการหรือทำงานอยูในองคการรัฐบาล  หมายถึง  ใหแจง 

รายละเอียดเก่ียวกับญาติท่ีรับราชการ หรือทำงานอยูองคการรัฐบาล พรอมท้ังความเก่ียวของดวยวาเปนอะไร    
เชน อา, นา, ปา หรือลุง  อาชีพและสถานท่ีทำงานท่ีไหน 
 

   ขอ ๒๖. ญาติ เพ่ือน หรือ ผูท่ีคุนเคยในตางประเทศ หมายถึง ใหแจงรายละเอียดของ 

ญาติท่ีอยูในตางประเทศ พรอมท้ังเก่ียวของเปน  อาชีพและตำแหนงหนาท่ี  ท่ีทำงาน ท่ีอยูปจจุบันและสาเหตุการ 
ไปอยูตางประเทศ    
            ผูคุนเคย หมายถึง ผูท่ีมีความสนิทสนมกับเจาของประวัติ โดยมีการติดตอกัน 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 

   ขอ ๒๗. ผูรวมอาศัยในท่ีอยูปจจุบัน หมายถึง  บุคคลอ่ืนท่ีเขามารวมอาศัยในบานท่ีพักอยู 

ในปจจุบันอยูดวย ยาย ตา หลานใหบอกชื่อ ชื่อสกุล พรอมท้ังความเก่ียวของ  
 

  ขอ ๒๘. ผูใกลชิดสนิทสนมและบุคคลท่ีติดตอดวยเสมอ  หมายถึง มิตรสหายท่ีเคยรวม 

การศึกษา รวมงาน หรือเพ่ือนบาน หรือบุคคลท่ีเจาของประวัติติดตออยูเปนประจำ ไมจำเปนตองพบปะกันอาจ 
ติดตอทางโทรศัพทหรือทางสื่อออนไลน จำนวน ๕ คนเปนอยางนอย และตองรูจักกันไมต่ำกวา ๓ ป (ไมเก่ียวกับ 
เครือญาติ และไมใชนายจางเดิม ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูตางประเทศ) โดยบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ   
ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  จำนวนปท่ีรูจัก   เชื้อชาติ  ศาสนา ท่ีอยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท  ท่ีทำงานและ 
หมายเลขโทรศัพท 
 

  ขอ ๒๙.  ผูอุปการะชวยเหลือ  สนับสนุนท้ังในอดีตและปจจุบัน  หมายถึง   บุคคลท่ีให 

การสนับสนุนอุปถัมภใหความชวยเหลือ  นอกเหนือจากบิดามารดา  อาจเปนอดีตผูบังคับบัญชา ครู อาจารย หรือ 
บุคคลท่ัวไปท่ีไดใหความชวยเหลือเจาของประวัติ โดยบันทึกรายละเอียด  เก่ียวกับ  ยศ, ชื่อตัว, ชื่อสกุล เชื้อชาติ   
ศาสนา ท่ีอยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท  ท่ีทำงานและหมายเลขโทรศัพท 
 

  ขอ ๓๐.  ประวัติและคำช้ีแจงอ่ืนๆ  ในทางสวนตัวท่ีไมไดแจงไวในรายการขางตน    

หมายถึง หากมีขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการติดตอสื่อสาร หรือเปนขอมูลเจาของประวัติตองการแจงใหทราบ 
อาจบันทึกเพ่ิมเติมได เชน  e-mail address  name account facebook  รวมถึงกรณีขอมูลตาง ๆ ท่ีกรอกใน 
หัวขอขางตนแลวไมครบถวน อาจนำมาเพ่ิมเติมไวในขอ ๒๙ นี้  กรณีไมมีขอมูลเพ่ิมเติมใหบันทึกวา “ไมปรากฏ”  

  ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และ  
รับทราบวา...........เติมชื่อหนวยงานท่ีเจาของประวัติจะไดรับการบรรจุ แตงตั้ง วาจาง หรือใหทุนผูกผัน หรือเปน 
คูสัญญา/นายจาง... .สามารถจัดเก็บ ใช ขอมูลจากแบบประวัติบุคคลนี้ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ       
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  ลายมือช่ือเจาของประวัติ  หมายถึง  ลายเซ็นของเจาของประวัติ 

  ควบคุมการบันทึกประวัติโดย หมายถึง ใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

  กรอกรายละเอียด ยศ, ชื่อและตำแหนง (ตัวบรรจง)  
  ลายมือช่ือ หมายถึง ลายเซ็นของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย    

  วัน เดือน ป  หมายถึง  วันท่ีเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย บันทึก 

                           การตรวจแบบ รปภ.๑ 



 ๗ 

 
                             แผนท่ีสังเขปท่ีอยูปจจุบัน  หมายถึง  บานพักอาศัยท่ีเจาของประวัติพักอาศัยอยูใน 

            ปจจุบัน โดยใหกรอกรายละเอียดบานเลขท่ี หมูบาน หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/ 
                                                   แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท  โดยใหเจาของประวัติวาดแผนท่ีบานพัก 
                                                   อาศัยประกอบดวย 
              ช่ือเจาบาน  หมายถึง ชื่อเจาของบานตามทะเบียนบานท่ีเจาของประวัติพักอาศัยอยูใน 

             ปจจุบัน รวมถึงกรณีเชาพักอาศัย  หมายเลขโทรศัพทของเจาบาน 
    บุคคลท่ีจะขอใหตามตัวไดในกรณีเรงดวน หมายถึง บุคคลท่ีเจาของประวัติตองการ 

    ใหติดตอในกรณีฉุกเฉิน  โดยใหระบุความเก่ียวของ  บันทึกรายละเอียด บานเลขท่ี   
              หมูบาน  หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด  หมายเลข 
                                                    โทรศัพทของบุคคลท่ีจะขอใหติดตอในกรณีเรงดวน  
    ลายมือช่ือเจาของประวัติ  หมายถึง  ลายเซ็นของเจาของประวัต ิ

    จัดทำเม่ือ หมายถึง ใหเจาของประวัติระบุวันท่ีจัดทำแผนท่ีสังเขปและกรอกรายละเอียด 

    ท่ีเก่ียวของแลวเสร็จ 
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