คําแนะนําการขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
คําแนะนํานี้ จัดทําขึ้นสําหรับ นขต.ทบ. ที่ตองการขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ในการขอ
บรรจุบุคคลเขารับราชการและการเขาถึงชั้นความลับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม กรภ.ขว.ทบ. จึงจัดทําคําแนะนําเพื่อเสริมสรางความเขาใจ
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล เปนหนึ่งในมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ตาม
ขอปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม
๒. ระเบียบตามขอ ๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองทําการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ดังนี้
๒.๑ ผูที่อยูระหวางรอการวาจาง บรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๒.๒ ผูที่หนวยงานจะรับเขาเปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุเขาปฏิบัติงาน
๒.๓ เจาหนาที่ของรัฐที่ยังไมไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
๒.๔ ผูที่เคยรับราชการในหนวยงาน และไดขอโอน ยาย กลับเขารับราชการใหม ใหถือวาเปนผูที่อยู
ระหวางการรอการบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๒.๕ เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจ/ตําแหนงที่
สําคัญ สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือทรัพยสินที่มีคาของแผนดิน
๒.๖ ผูไดรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศจากหนวยงานของรัฐ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมี
ขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
๒.๗ บุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางใหปฏิบัติงาน (Lacal Staff) โดยตองดําเนินการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเสมือนกับเจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่มีสัญชาติไทย
๒.๘ กรณีผูลาออกจากราชการและประสงคจะกลับเขารับราชการใหม จําเปนตองตรวจสอบประวัติใหม
อีกครั้ง เพื่อใหทราบวาในชวงเวลาที่ออกจากราชการไปนั้น มีความเปลี่ยนแปลงในสวนของประวัติ และ/หรือ มี
การกระทําที่ผิดกฎหมาย มีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคงหรือไม เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณากลับ
เขารับราชการ

๓. กรภ.ขว.ทบ. ทําหนาที่ดังตอไปนี้
๓.๑ เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยรองขอและ ศรภ. ซึ่งเปนหนวยดําเนินการ
ตรวจสอบ
๓.๒ ตรวจสอบความเรียบรอย ถูกตองและสมบูรณของเอกสาร ซึ่งประกอบดวย หนังสือนําเรียน , บัญชี
รายชื่อ , แบบฟอรมประวัติยอ และ แบบฟอรม รปภ.๑ จากหนวยรองขอกอนสงใหแก ศรภ. ตลอดจนการให
คําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารแกหนวยรองขอ
๓.๓ จัดทําหนังสือขอตรวจสอบจาก ขว.ทบ. สงไปยัง ศรภ.
๓.๔ จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบจาก ขว.ทบ. กลับไปยังหนวยรองขอ
๔. การขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล และการขอเขาถึงชั้นความลับ หนวยรองขอตองจัดเตรียม
เอกสาร ดังนี้
๔.๑ หนังสือนําเรียนจากหนวยรองขอ แสดงชั้นความลับสีแดงดวยอักษรตัวใหญใหเห็นเดนชัดบริเวณหัว
และทายกระดาษ โดยขอใหหนวยรองขอระบุชื่อ – นามสกุล และจํานวนบุคคลที่ตองการตรวจสอบที่ถูกตอง
สอดคลองกับบัญชีรายชื่อ และเนนย้ําวัตถุประสงคการขอตรวจสอบและการขอบรรจุ ดังนี้
๔.๑.๑ แสดงวัตถุประสงคการขอตรวจสอบที่ชัดเจน เชน ขอบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการ (บุคคล
ตามขอ ๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๓ , ๒.๖ และ ๒.๗) , ขอบรรจุขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหม (บุคคลตามขอ ๒.๔ และ
๒.๘) หรือขอเขาถึงชั้นความลับ (บุคคลตามขอ ๒.๕)
๔.๑.๒ แสดงวัตถุประสงคการขอบรรจุที่ชัดเจน เชน ขอบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตร (เปนนายทหารประทวน , พนักงานราชการ , ลูกจาง) เปนตน แยกการดําเนินการระหวาง
นายทหารสัญญาบัตรและต่ํากวาสัญญาบัตร
๔.๒ บัญชีราชชื่อ คือขอมูลเจาของประวัติในรูปแบบตาราง ประกอบดวยขอมูลที่ตองสอดคลองกับ รปภ.
๑ ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล , วันเดือนปเกิด , ชื่อ – นามสกุล บิดา , ชื่อ – นามสกุล มารดา , เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน , ที่อยูปจจุบัน (สอดคลองตามที่ระบุไวในขอ ๕ หนา ๑ ใน รปภ.๑) หากตองการขอเขาถึงชั้นความลับ
ใหเพิ่มขอมูลระดับชั้นความลับที่ตองการเขาถึงในชองสุดทาย พรอมใหนายทหารลงนามตรวจถูกตอง และแสดงชั้น
ความลับสีแดงดวยอักษรตัวใหญใหเห็นเดนชัดบริเวณหัวและทายกระดาษทุกหนา
๔.๓ ใบประวัติยอ จํานวน ๑ ชุด ตองติดรูปถายและกรอกขอมูลใหละเอียดครบถวน แสดงชั้นความลับสี
แดงดวยอักษรตัวใหญใหเห็นเดนชัดบริเวณหัวและทายกระดาษทุกหนา

๔.๔ แบบ รปภ. ๑ จํานวน ๒ ชุด ตองติดรูปถายและกรอกขอมูลใหละเอียดครบถวน แสดงชั้นความลับสี
แดงดวยอักษรตัวใหญใหเห็นเดนชัดบริเวณหัวและทายกระดาษทุกหนา
๔.๕ สําเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี) จํานวน ๒ ชุด พรอมลงลายเซ็นต
สําเนาถูกตองกํากับไวทั้ง ๒ ชุด
๔.๖ ใหเพิ่มเอกสารบันทึกประวัติบุคคลเพิ่มเติม (หนา ๑๑ ใน รปภ.๑) จํานวน ๒ ชุด ตามระเบียบ
องคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๙
๔.๗ หากมีวัตถุประสงคเปลี่ยนแปลงขอมูลในประวัติบุคคล (รปภ.๑) หลังจากเขารับราชการแลว ใหใช
แบบบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒) แสดงชั้นความลับสีแดงดวยอักษรตัวใหญใหเห็นเดนชัดบริเวณหัว
และทายกระดาษ เพื่อใชเปนหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประวัติและเก็บไวที่หนวยรองขอ
๕. ขว.ทบ. ไดมีหนังสือถึง นขต.ทบ. เรื่อง ขอเนนย้ําในการกรอกแบบ รปภ.๑ ที่ กห ๐๔๐๒/๒๘๕๖ ลง ๑๙ มิ.ย.
๖๑ จึงขอใหหนวยรองขอยังคงดําเนินการตามขอเนนย้ําดังกลาวอยางเขมงวด
ทั้งนี้ ขอให นขต.ทบ. ตรวจสอบความเรียบรอย ถูกตอง ครบถวนของเอกสารตางๆ เพื่อเกิดประโยชน
สูงสุดแก นขต.ทบ. และเกิดความสะดวกในการดําเนินการตรวจสอบของ ศรภ. ตอไป หากมีขอสงสัยติดตอไดที่
กองรักษาความปลอดภัย กรมขาวทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก แขวง
บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ เบอรโทร ทบ. ๙๗๒๓๓ , ๘๗๓๒๒ หรือดูตัวอยางเอกสารและ
รายละเอียดไดที่เว็บไซตกรมขาวทหารบก www.dint.rta.mi.th
กองรักษาความปลอดภัย กรมขาวทหารบก

