เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกําหนดแบบเอกสารที่ใชในการรักษาความปลอดภัย
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖ วรรคสี่ ขอ ๒๗ วรรคสอง ขอ ๒๘ วรรคสี่ ขอ ๒๙
วรรคสอง และขอ ๓๑ วรรคสอง แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
เอกสารที่ ใ ช ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย ดั ง ต อ ไปนี้ ให เ ป น ไปตามแบบที่ กํ า หนดไว
ทายประกาศนี้
(๑) ประวัติบุคคล (รปภ. ๑)
(๒) บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ. ๒)
(๓) บันทึกของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล (รปภ. ๓)
(๔) ใบรับรองความไววางใจ (รปภ. ๔)
(๕) ทะเบียนความไววางใจ (รปภ. ๕)
(๖) บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ. ๖)
(๗) บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ. ๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

รปภ. ๑
……………………….
(ชั้นความลับ)

ประวัติบุคคล

ติดภาพถายครึ่งตัว
หนาตรง ไมสวมหมวก
ขนาด ๔.๕ x ๖ ซม.

ถายเมื่อ………………
๑. ยศ…………………ชื่อตัว………………………………..ชื่อสกุล……………………………….เพศ…………...
๒. ชื่อตัวเดิม…………………………………………หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ………………………………………..
ชื่อสกุลเดิม……………………………………….หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล……………………………………
ชื่อเลน หรือชื่ออื่น ๆ (ถามี)………………………………………………………………………………………...
๓. เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………………..……………………………………
๔. วัน เดือน ป เกิด………………………………….สถานที่จดทะเบียนเกิด…………………………………………
เชื้อชาติ………………………..………สัญชาติ…………..…………………….ศาสนา………………………….
สัญชาติเดิม……………………………หลักฐานการแปลงสัญชาติ……………………………………………….
๕. ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่……………………หมูท…
ี่ …………….ตรอก/ซอย……………..ถนน………………...
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต..…………………จังหวัด…………………..โทรศัพท…………
๖. ถาเปนตางดาว ใบสําคัญถิ่นที่อยูเลขที่………………………………………ลงวันที…
่ …………………………..
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที…
่ ……………………………………….ลงวันที…
่ …………………………..
ออกให ณ……………………………..อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด………………………………
ประเทศมาตุภูม…
ิ ……………………………………..วัน เดือน ป ที่เขาประเทศไทย……………………………
๗. ที่อยูในระยะ ๑๕ ปที่ผานมา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง)
ระยะเวลา
บานเลขที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ
จาก
ถึง

๘. สวนสูง……………ซม. น้ําหนัก…………………..กก. ตําหนิ…………………..
……………………….
(ชั้นความลับ)

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๒๙. การศึกษา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง)
ระยะเวลา
ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา
จาก
ถึง

หลักสูตรหรือชั้นใดถึงชั้นใด

ผลการศึกษา

๑๐. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา (เชน เปนกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬา หรือหนาที่อื่น ๆ ในสถานศึกษา)
ระยะเวลา
สถานศึกษา
ตําแหนงหนาที่
จาก
ถึง

๑๑. รูภาษาไทยถิ่นตาง ๆ และภาษาตางประเทศ (บอกระดับความสามารถวา ดีมาก ดี พอใช)
ภาษา

อาน

ฟง

……………………….
(ชั้นความลับ)

เขียน

พูด

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๓๑๒. ประวัติการทํางานหรือการรับราชการ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง)
ระยะเวลา
นายจางหรือสวนราชการที่
ตําแหนงหนาที่
จาก
ถึง
สังกัดและที่ตงั้

เหตุผลที่ออกหรือยาย

๑๓. อาชีพพิเศษอื่น ๆ และงานอดิเรก
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
๑๔. การรับราชการทหาร
ปจจุบันเปนทหารประจําการ หรือทหารกองหนุน……………………………………………………………….
ยศ……………………………………….. เครื่องหมายทะเบียนทหาร…………………………………………..
เหลาและสังกัด………………………….. ที่ตั้งของหนวย………………………………………………………
เขาประจําการเมื่อ…………………..ถึง…………………….จํานวนปที่รับราชการมาแลว………………………
เหตุที่ออก…………………………………………………………………………………………………………
ผูบังคับบัญชาโดยตรงคนสุดทาย…………………………………………………………………………………
เคยไปปฏิบัติราชการพิเศษที่……………………………เมื่อ…………………..ระยะเวลา………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….
(ชั้นความลับ)

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๔๑๕. การเปนนักเขียน ถาเคย ใหแจงโดยละเอียดถึงชื่อเรื่องหรือบทความ นามปากกา พรอมทั้งชื่อหนังสือ
บรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา และวัน เดือน ป ที่พมิ พ…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๑๖. การเปนสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองคการ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ)
ทั้งในอดีตและปจจุบนั
ระยะเวลา
ชื่อ
ที่ตั้ง
หมายเลขสมาชิก
จาก
ถึง

……………………….
(ชั้นความลับ)

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๕๑๗. การเดินทางไปตางประเทศ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง)
ระยะเวลา
เมืองและประเทศ
จาก
ถึง

ความมุงหมายที่ไป และทุนที่ไดรับ

๑๘. หนังสือสําคัญแสดงตน (เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
หนังสือเดินทางและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว)
ชนิดหนังสือสําคัญ

หมายเลข

ออกใหที่

วันออกและวันสิ้นอายุ

๑๙. การถูกจับ หรือถูกฟองศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทัง้ ทางคดีแพง และคดีอาญา (นอกจากความผิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติผิดกฎจราจรเล็ก ๆ นอย ๆ)
วัน เดือน ป

สถานที่เกิดเหตุ

……………………….
(ชั้นความลับ)

ขอหา

ผลที่สุดแหงคดี

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๖๒๐. บิดามารดา
รายละเอียด
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่จดทะเบียนเกิด
เชื้อชาติ และศาสนา
สัญชาติเดิมและปจจุบนั
ที่อยูปจจุบนั และหมายเลขโทรศัพท
อาชีพหรือตําแหนงหนาที่
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท

บิดา

มารดา

๒๑. การสมรสทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน (ทําเครื่องหมาย X ที่ชองใดชองหนึ่งตามจริง)
โสด
หมั้น
สมรส
หมาย
แยกกันอยู
หยา
คูหมั้นหรือคูสมรสใน
รายละเอียด
คูหมั้นหรือคูสมรสครั้งกอน
ปจจุบัน
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่จดทะเบียนเกิด
เชื้อชาติ และศาสนา
สัญชาติเดิมและปจจุบัน
อาชีพ และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท
วัน เดือน ป ที่ทําการสมรสหรือหมั้น
สถานที่จดทะเบียนสมรส
ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท
เหตุที่แยกกันอยูหรือหยา
ที่อยูครั้งสุดทายกอนถึงแกกรรม แยกกันอยู หรือหยา

หมายเหตุ ถาทําการหมั้น สมรสหรือหยาเกินกวานี้ ใหเขียนชื่อคูห มั้น ภรรยาหรือสามี ในแผนกระดาษตางหาก
บอกรายละเอียดตามรายการขางตนนี้ทุกครั้ง
……………………….
(ชั้นความลับ)

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๗๒๒. บุตร
รายละเอียด

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
วัน เดือน ป เกิด
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ที่อยูปจจุบัน
อาชีพและตําแหนงหนาที่
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
หมายเลขโทรศัพท

๒๓. พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดา รวมทั้งสามีหรือภรรยา
รายละเอียด

๑

พี่นอง
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล ปจจุบัน
วัน เดือน ป เกิด
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ที่อยูปจจุบัน
อาชีพและตําแหนงหนาที่
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
หมายเลขโทรศัพท
สามีหรือภรรยาของพี่นอง
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุลเดิม
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
อาชีพ และตําแหนงหนาที่
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
หมายเลขโทรศัพท

……………………….
(ชั้นความลับ)

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๘๒๔. ญาติที่รับราชการหรือทํางานอยูในองคการรัฐบาล
รายละเอียด

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
เกี่ยวของเปน
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
อาชีพและตําแหนงหนาที่
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท
ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๒๕. ญาติ เพื่อน หรือผูที่คุนเคยในตางประเทศ
รายละเอียด

๑

ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
เกี่ยวของเปน
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
อาชีพและตําแหนงหนาที่
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
ที่อยูปจจุบัน
เหตุผลการไปอยูตางประเทศ

๒๖. ผูรวมอาศัยในที่อยูปจจุบัน
ลําดับ

ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

……………………….
(ชั้นความลับ)

เกี่ยวของเปน

……………………….
(ชั้นความลับ)
-๙๒๗. ผูใกลชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดตอดวยเสมอ (เวนเครือญาติ นายจางเดิม หรือบุคคลที่พํานักนอกประเทศ)
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
จํานวนป เชื้อชาติ สัญชาติ
ที่อยูปจจุบนั และ
ที่ทํางานและ
ที่รูจัก
ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท

๒๘. ผูอุปการะชวยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปจจุบัน (เวนบิดามารดา)
เชื้อชาติ สัญชาติ
ที่อยูปจจุบนั และ
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท

ที่ทํางานและ
หมายเลขโทรศัพท

๒๙. ประวัติและคําชี้แจงอื่น ๆ ในทางสวนตัวที่ไมไดแจงไวในรายงานขางตน
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (ถามีขาวสารเพิ่มเติมมากกวานี้ ใหใชกระดาษบันทึกแนบทาย)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ………………………………เจาของประวัติ
ควบคุมการบันทึกประวัติโดย ..........................................................................................................
ยศ, ชื่อ และตําแหนง (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อ……………………………..........................
วัน เดือน ป…………………………............................
……………………….
(ชั้นความลับ)

……………………….
(ชั้นความลับ)
- ๑๐ แผนที่สังเขปที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่…………………….ตรอก/ซอย…………………………………ถนน……………………………………..
ตําบล/แขวง.…………………..อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………….หมายเลขโทรศัพท………..
ชื่อเจาบาน…………………………………………..หมายเลขโทรศัพท……………………………………………...
บุคคลที่จะขอใหตามตัวไดในกรณีเรงดวน ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล………………………………………………………...
เกี่ยวของเปน…………………..บานเลขที่……………….ตรอก/ซอย…………….………ถนน…………….……….
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด………………………………
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………..

ลายมือชื่อ……….……………….…เจาของประวัติ
จัดทําเมื่อ……………………..

……………………….
(ชั้นความลับ)

รปภ. ๒
...........................
(ชั้นความลับ)
บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัตบิ ุคคล
ขาพเจา........................................................................สังกัด สํานัก/กอง...................................................
กรม............................................................กระทรวง..........................................................................
ขอแจงรายการซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดเคยแจงไวในแบบ รปภ. ๑ ดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ......................................................เจาของประวัติ

ควบคุมการบันทึกประวัตโิ ดย .............................................................................................................
ยศ, ชื่อ และตําแหนง (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อ........................................................
วัน เดือน ป........................................................

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

รปภ. ๓
...........................
(ชั้นความลับ)
บันทึกของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบคุ คล
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล เจาของประวัติ..............................................................................................................
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ผูบันทึก รปภ. ๓.....................................................
....................................................................................................................................................................
หลักฐานที่ปรากฏซึ่งสามารถอางอิงได
๑. ความเสียหายเกี่ยวกับความมัน่ คงของประเทศชาติ
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒. ความเสียหายในดานความซื่อสัตยสุจริต
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓. ความเสียหายในดานการรักษาความปลอดภัย
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๔. ความเสียหายในดานสวนตัวหรือสังคม
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๕. ขอสังเกตของผูบันทึก
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ......................................................ผูบันทึก
วัน เดือน ป........................................................
...........................
(ชั้นความลับ)

(๒)
คําอธิบาย รปภ. ๓ นี้ ใหใชเฉพาะสําหรับเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการลงบันทึกประวัติบุคคล
(รปภ. ๑) เพื่อใชในการรวบรวมหลักฐานเทาที่มีอยูและที่ทราบโดยเฉพาะที่เปนขาวสารเสียหาย หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาความปลอดภัย หรือขอพิรุธที่ควรสงสัยเกี่ยวกับตัวบุคคลเจาของประวัติ
ใหเจาหนาที่ดังกลาวบันทึกรายละเอียดลงใน รปภ. ๓ แลวประทับตราชั้นความลับตามชั้นความลับ
ที่เห็นสมควร และหามมิใหเจาของประวัติไดทราบขอความใน รปภ. ๓ นี้
ถามีขาวสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ใหใชกระดาษบันทึกแนบทาย ถาไมปรากฏขาวสารในขอใด
ขอหนึ่งใหเขียนหรือพิมพลงไปในขอนั้นวา “ไมปรากฏ”

รปภ. ๔
..................................
(ชั้นความลับ)

ใบรับรองความไววางใจ
หนวยงานของรัฐ
วันเดือนปที่ออกใบรับรอง
.....................................................................................................................
…..…………….……………………………………….....
ชื่อตัวและชื่อสกุล
ยศ หรือชัน
้
ตําแหนง
.......................................................................
........................................................................
..............................................................................
เครื่องหมายทะเบียนทหาร
วัน เดือน ปเกิด
ที่เกิด (จังหวัด ประเทศ)
..……………………………………. ………………………..…………… ..……………………………………….
เสร็จสิน
้ การตรวจสอบเมื่อ
ชนิดของการตรวจสอบ
เจาหนาทีห
่ รือหนวยงานของรัฐที่ตรวจสอบ
(เรื่องเดิม บางสวน หรือโดยละเอียด)
.......................................................................
........................................................................
..............................................................................
หนาทีห
่ รือชั้นความลับที่ไดรับอนุมตั ิ
วันเดือนปที่อนุมัติ
หนาทีห
่ รือชั้นความลับ
(ลับทีส่ ดุ ลับมาก ลับ หรือการรหัส)
ที่เคยไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
.……………………………………. ……………….……………….…….
.............................................................................
หมายเหตุ .........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
รับรองวาผูม ีนามขางบนนี้ไดรับความไววางใจ
ใหกระทําหนาที่เกี่ยวกับความลับชั้นทีร่ ะบุขางตน
ใหกระทําหนาที่เกี่ยวกับการรหัส
การแจกจาย .........................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

ผูอนุมตั ิ
.............................................................................................................
(................................................................)
ตําแหนง...................................................

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

รปภ. ๕
.............................
(ชั้นความลับ)

ทะเบียนความไววางใจ
ลําดับ

ยศ ชื่อ

ตําแหนง

ชั้นความลับ
ที่ไดรับอนุมัติ

วันเดือนป
ที่ไดรับอนุมัติ

ชั้นความลับ
ที่เคยไดรับ
อนุมัติ
ครั้งสุดทาย

ผูบันทึก...........................................................................................
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
หรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
..............................
(ชั้นความลับ)

หมายเหตุ

รปภ. ๖
บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหรือหนาที่
๑. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดรับการอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และเขาใจถึง
หนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยโดยตลอดแลว
๒. ขาพเจามีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
อันอาจจะไดรับเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน
( ห น ว ย ง า น
ของรัฐ) และขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด
๓. ขาพเจาจะไมเปดเผยความลับใด ๆ ที่ขาพเจาไดมาเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน
(หนวยงานของรัฐ) แกบุคคลผูไมมีอํา นาจหนาที่ ไมวาจะเปน การ
เปดเผยดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรหรือวิธีการอื่นใด โดยไมไดรับอนุญาตจาก
(หัวหนาหนวยงานของรัฐ)
(หน ว ยงานของรั ฐ )แล ว ข า พเจ า จะ
๔. เมื่อพนจากหนาที่ใน
มอบคืนเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของทางราชการทั้งที่ขาพเจาไดทําขึ้นหรือไดมาระหวางปฏิบัติ
ราชการ นอกจากสิ่งที่ขาพเจาไดรับอนุมัติจาก
(หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ) ให
ยึดถือไวได
๕. เมื่อพนจากหนาที่ใน
(หนวยงานของรัฐ)แลว ขาพเจาจะ
ยังคงรักษาความลับที่ไดทราบจากการปฏิบัติหนาที่นั้นไวเปนความลับตลอดไป หากขาพเจาทําให
ความลับ ของทางราชการลว งรู ไ ปถึ ง ผู ไ มมี อํ า นาจหน า ที่ ไม วา จะโดยเจตนาหรื อ ประมาทก็ ต าม
ขาพเจาอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได
ลายมือชื่อ...............................................................
(
)
ผูเขารับตําแหนงหรือหนาที่
ลายมือชื่อ......................................................
(
)
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ลายมือชื่อ......................................................พยาน
(
)
วัน เดือน ป......................................................

รปภ. ๗
บันทึกรับรองการรักษาความลับเมือ่ พนตําแหนงหรือหนาที่
๑. ข า พเจ า ขอรั บ รองว า นั บ ตั้ ง แต บั ด นี้ เ ป น ต น ไป ไม มี สิ่ ง ที่ เ ป น ความลั บ ของทางราชการของ
......................................................................(หนวยงานของรัฐ) อยูในความครอบครองของขาพเจา
๒. ขาพเจาไดทราบและเขาใจในคําชี้แจงแนะนําจากเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ
..........................................................(หนวยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการที่ขาพเจาไดเขาถึง ปฏิบัติ หรือมีสวนเกี่ยวของอยูระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนงหรือหนาที่
.........................................................(ตําแหนงหรือหนาที่ที่จะพนไป) อยางชัดเจนแลวทุกประการ
๓. เมื่อพนจากตําแหนงหรือหนาที่..........................................................................(ตําแหนงหรือหนาที่
ที่จะพนไป) แลว ขาพเจาจะยังคงรักษาความลับที่ไดลวงรู เขาถึง ปฏิบัติ หรือมีสวนเกี่ยวของอยูระหวางปฏิบัติ
ราชการไวตลอดไป และจะไมเปดเผยความลับของทางราชการ หรือทําใหความลับของทางราชการตองรั่วไหล
โดยวิธีการใด ๆ ใหแกบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่เปนอันขาด
๔. ข าพเจ าตระหนั ก ดี วา หากขา พเจา ทํา ให ค วามลับ ของทางราชการรั่ว ไหลไมว าจะโดยเจตนา
หรือประมาทก็ตาม ขาพเจาอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได
๕. หากมีบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่พยายามที่จะใหขาพเจาเปดเผยความลับของทางราชการ หรือหาก
ขาพเจาไดเห็นหรือไดทราบวา มีบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่พยายามกระทําการเพื่อใหลวงรูค วามลับของทาง
ราชการแลว ขาพเจาจะรายงานใหทางราชการทราบทันที
ลายมือชื่อ..............................................................
(
)
ผูพนจากตําแหนงหรือหนาที่
ลายมือชื่อ...............................................................
(
)
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ลายมือชื่อ........................................................พยาน
(
)
วัน เดือน ป........................................................

