
........................... 
 (ชั้นความลับ)   

บันทึกเปลี่ยนแปลงประวตัิบุคคล 

 
ขาพเจา     น.ส.พิมพมาดา  แหลมวิไล  สังกัด สำนัก/กอง   กองการเจาหนาที่     
กรม       สำนักขาวกรองแหงชาติ               กระทรวง       สำนักนายกรัฐมนตรี   
ขอแจงรายการซึ่งเปล่ียนแปลงไปจากที่ไดเคยแจงไวในแบบ รปภ.๑ ดังนี้ 
       เพิ่มเติม ขอ ๙ เนื่องจากสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
       เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๕           
                           
                           
 

            ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                    ลายมือชื่อ                               เจาของประวัต ิ

 
ควบคุมการบันทึกประวัติโดย              นางวัลลภา   ย้ิมสดใส                  
 

                                                               ยศ,  ชื่อ  และตำแหนง  (ตัวบรรจง) 
                                                          ลายมือชื่อ                    
                                                          วัน เดือน ป                    
 
  

 
 
 
 
 
 

........................... 
(ชั้นความลับ)   

 
 
 
 

รปภ. ๒ 
ตัวอยาง 



  
บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขาการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือตำแหนงหนาที ่

 

  ๑. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดรับการอบรมในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย  และเขาใจ
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยโดยตลอดแลว 
  ๒. ขาพเจามีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยตอส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 
อันอาจจะไดรับเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน     สำนักขาวกรองแหงชาติ                  และ

ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด 
 ๓. ขาพเจาจะไมเปดเผยความลับใด ๆ ที่ขาพเจาไดมาเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน สำนัก

ขาวกรองแหงชาติ แกบุคคลผูไมมีอำนาจหนาที่ ไมวาจะเปนการเปดเผยดวยวาจาหรือลายลักษณ

อักษรหรือวิธีการอื่นใด โดยไมไดรับอนุญาตจาก ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ                   

  ๔. เมื่อพนจากหนาที่ใน สำนักขาวกรองแหงชาติ  แลว ขาพเจาจะมอบคืนเอกสารและ

หลักฐานตาง ๆ ของทางราชการทั้งที่ขาพเจาไดทำขึ้นหรือไดมาระหวางปฏิบัติราชการ นอกจากส่ิงที่
ข าพ เจ า ได รั บ อ นุ มั ติ จ าก   ผู อ ำน ว ย ก ารส ำนั ก ข า ว ก รอ งแ ห ง ช าติ  ให ยึ ด ถื อ ไว ได  

  ๕. เมื่อพนจากหนาที่ใน   สำนักขาวกรองแหงชาติ แลว  ขาพเจาจะยังคงรักษาความลับ
ที่ไดทราบจากการปฏิบัติหนาที่นั้นไวเปนความลับตลอดไป  หากขาพเจาทำใหความลับของทาง
ราชการลวงรูไปถึงผูไมมีอำนาจหนาที่ ไมวาจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม ขาพเจาอาจถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายได 
 
 

   ลายมือชื่อ.................................................................. 
           (                                              )     

             ผูเขารับภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ 
                            
 ลายมือชื่อ................................................................. 
      (                                              ) 
             เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
 
 ลายมือชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                     (                                           ) 
                                                        วัน เดือน ป ........................................................ 
 
 
 
 

รปภ. ๓ 
 

ตัวอยาง 



 

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

(ช้ันความลับ)   
 

ใบรับรองความไววางใจ 

หนวยงานของรัฐ 
สำนักขาวกรองแหงชาต ิ

วันเดือนปท่ีออกใบรับรอง 

๒ เม.ย.๕๕ 

ช่ือตัวและช่ือสกุล 

น.ส.พิมพมาดา แหลมวิไล 
ยศ หรือช้ัน 

ปฏิบัติการ 

ตำแหนง 

นักการขาว 

เครื่องหมายทะเบียนทหาร 

- 
วัน เดือน ปเกิด 

๑๕ มี.ค.๒๙ 

ท่ีเกิด  (จงัหวัด  ประเทศ) 
อ.เมอืง จ.ลำพูน 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบเมื่อ 
 

๙ มี.ค.๕๕ 

ชนิดของการตรวจสอบ 

(ลายพิมพน้ิวมือ/โดยละเอียด) 
โดยละเอียด 

เจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐท่ีตรวจสอบ 
 

สำนัก ๑๐ สขช. 

หนาท่ีหรือช้ันความลับท่ีไดรับอนุมัต ิ

(ลับท่ีสุด ลับมาก  ลับ หรือการรหสั) 
ลับมาก 

วันเดือนปท่ีอนุมัต ิ
 

๕ เม.ย.๕๕ 

หนาท่ีหรือช้ันความลับ 

ท่ีเคยไดรับอนุมตัิครั้งสดุทาย 

ลับ 

หมายเหตุ                      เพ่ือเขารับการอบรมหลักสูตรขาวกรองยุทธศาสตร  ระหวางเดือน พ.ย.๕๕ – พ.ค.๕๖ 

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

รับรองวาผูมีนามขางบนน้ีไดรับความไววางใจ 

 ใหกระทำหนาท่ีเก่ียวกับความลับช้ันท่ีระบุขางตน 
 ใหกระทำหนาท่ีเก่ียวกับการรหสั 

 

การแจกจาย ......................................................................... 
ชุดท่ี  ๑   จัดเก็บแฟมประวัติ น.ส.พิมพมาดา แหลมวิไล 

ชุดท่ี ๒    จัดเก็บทะเบียนความไววางใจ  
ชุดท่ี ๓    จัดสง ศรภ. (หลักสูตรขาวกรองยุทธศาสตร) 

 

    ผูอนุมัต ิ
 

     นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ 
       (นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ) 

   ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ 
 

            
 

.................................. 
(ช้ันความลับ) 

 
 
 
 
 

 
 

รปภ. ๔ 
ตัวอยาง 



.............................  
(ช้ันความลับ) 

ทะเบียนความไววางใจ 

ลำดับ ยศ   ชื่อ ตำแหนง 
ชั้นความลับ 

ท่ีไดรับอนุมัติ 

วันเดือนป 

ท่ีไดรับอนุมัติ 

ชั้นความลับ 

ท่ีเคยไดรับอนุมัติ 

คร้ังสุดทาย 

หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุเทพ     จำปาเงิน 
นายเจษฏา   ผลงาม 
นางจตุพร     สกลรตัน 
นายชัยชิด     มาลานิยม 
น.ส.จำลอง    ยุทธจักร 
น.ส.พิมพมาดา แหลมวิไล 
นายมานพ     ชัยยะ 

เจาพนักงานการขาว ชำนาญงาน 
นักการขาว ชำนาญการ 
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
นักการขาว ชำนาญการ 
เจาพนักงานธุรการ อาวุโส 
นักการขาว ปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

ลับมาก 
ลับมาก 
ลับมาก 
ลับมาก 

ลับ 
ลับมาก 

ลับ 

๒๖ เม.ย.๕๒ 
๕ เม.ย.๕๓ 
๒๐ มี.ค.๕๔ 
๕ เม.ย.๕๔ 
๙  พ.ค.๕๔ 
๕ เม.ย.๕๕ 
๑๕ ส.ค.๕๕ 

 
 

ลับ 
ลับ 
ลับ 
ลับ 
- 

ลับ 
ลับมาก 

 
 
 
 
 
 
- ลดระดับ
ความไววาง 
ใจตามคำส่ัง  
ที่ ๕๓๔/๕๕  
ลง ๓ พ.ค.๕๕ 

 
  ผูบันทึก............นางวัลลภา ยิ้มสดใส.................... 
            เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย  
                  หรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 

       .............................. 
     (ช้ันความลับ) 

 
 

รปภ. ๕ ตัวอยาง 



 
                                                                                                                                                                                                                  

บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ 
 

  ๑. ขาพเจาขอรับรองวานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ไมมีส่ิงที่เปนความลับของทางราชการของ
......................สำนักขาวกรองแหงชาติ....................  อยูในความครอบครองของขาพเจา 
  ๒. ขาพเจาไดทราบและเขาใจในคำชี้แจงแนะนำจากเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยของ...........สำนักขาวกรองแหงชาติ................... เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตอส่ิงที่
เปนความลับของทางราชการที่ขาพเจาไดเขาถึง  ปฏิบัติ  หรือมีสวนเกี่ยวของอยูระหวางปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหรือตำแหนงหนาที.่...................เลขานุการผูบริหาร.............................  อยางชัดเจน
แลวทุกประการ 
  ๓. เมื่อพนจากภารกิจหรือตำแหนงหนาที่................เลขานุการผูบริหาร............แลว  ขาพเจา
จะยังคงรักษาความลับที่ไดลวงรู เขาถึง ปฏิบัติ หรือมีสวนเกี่ยวของอยูระหวางปฏิบัติราชการไว
ตลอดไป และจะไมเปดเผยความลับของทางราชการ หรือทำใหความลับของทางราชการตองร่ัวไหล
โดยวิธีการใด ๆ ใหแกบุคคลผูไมมีอำนาจหนาที่เปนอันขาด 
  ๔. ขาพเจาตระหนักดีวา หากขาพเจาทำใหความลับของทางราชการร่ัวไหลไมวาจะโดยเจตนา 
หรือประมาทก็ตาม ขาพเจาอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได 
  ๕. หากมีบุคคลผูไมมีอำนาจหนาที่พยายามที่จะใหขาพเจาเปดเผยความลับของทางราชการ 
หรือหากขาพเจาไดเห็นหรือไดทราบวา มีบุคคลผูไมมีอำนาจหนาที่พยายามกระทำการเพ่ือใหลวงรู
ความลับของทางราชการแลว ขาพเจาจะรายงานใหทางราชการทราบทันที 
 

  ลายมือชื่อ............................................................. 
                                                                      (                                           ) 
               ผูพนจากภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ 

                                            
   ลายมือชื่อ........................................................... 
                                                                       (                                          ) 
    เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

   ลายมือชื่อ.....................................................พยาน 
   วัน เดือน ป.......................................................... 

รปภ.๖ 
ตัวอยาง 


