ข - 13
(ประเภทเอกสาร)
ทบ.200 - 101

รปภ.1
ประวัติบุคคล
1. ยศ......................ชื่อตัว......................................ชื่อสกุล..........................เพศ..........................………………………….
2. ชื่อตัวเดิม............................................หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ...............................................….…………………………
ชื่อสกุลเดิม..........................................หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล......................................……………………………...
3. ชื่อเลน หรือชื่ออื่น ๆ (ถามี)...............................................................................................…………………………….....
4. วันเดือนปเกิด................……………………….....................สถานที่จดทะเบียนเกิด.......................……….......................
เชื้อชาติ..........................……………..........สัญชาติ.......................……………............ศาสนา.........…...........................
สัญชาติเดิม..........................................หลักฐานการแปลงสัญชาติ........................……………………………..................
5. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ……….............หมูที่.…...........ตรอก/ซอย.........…………….....ถนน..............……....................
ตําบล..............………........อําเภอ..……………...............จังหวัด.................……......โทร.....................…………..............
6. ถาเปนตางดาว ใบสําคัญที่อยูเลขที่.........………………....................ลงวันที่............................………………..................
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่.........………………...................ลงวันที่....................………………..........................
ออกให ณ ................…………............อําเภอ……….......................จังหวัด.........................……………........................
ประเทศมาตุภูมิ........…………………..............................วันเดือนปที่เขาประเทศไทย......................…………….............
7. ที่อยูในระยะ 15 ปที่ผานมา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง)
หวงเวลา

ที่อยู

8. สวนสูง.………...................ซม. นํ้าหนัก..........………...............กก. ตําหนิ...............……………...............................
9. การศึกษา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง)
หวงเวลา

สถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

10.กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา (เชน เปนกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬาหรือหนาที่อื่น ๆ ในสถานศึกษา)………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 14
(ประเภทเอกสาร)
11. รูภ าษาไทยถิ่นตาง ๆ และภาษาตางประเทศ (บอกระดับความสามารถวา ดีมาก ดีพอใช) ………………………………….
12. ประวัติการทํางานหรือการรับราชการ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) ………………………………………………………………
13. อาชีพพิเศษอื่น ๆ และงานอดิเรก ..............................................................................................................………..
14. การรับราชการทหาร ปจจุบันเปนทหารประจําการ หรือทหารกองหนุน
ยศ ................................................เครื่องหมายทะเบียนทหาร.........………………………...........................................
เหลาและสังกัด.........................................ที่ตั้งของหนวย.....................……………………….. ...........................…......
เขาประจําการเมื่อ..............…………….........ถึง...........……………….............จํานวนปที่รับราชการมาแลว............…......
เหตุที่ออก ......................…………………………………………………………………………………………….……......................
ผูบังคับบัญชาโดยตรงคนสุดทาย ....................................…………………………….....................................................
เคยไปปฏิบัติราชการพิเศษที่........………………….................เมื่อ................……….......ระยะเวลา......……....................
15. การเปนนักเขียน ถาเคย ใหแจงโดยละเอียดถึงชื่อเรื่องหรือบทความ นามปากกา พรอมทั้งชื่อหนังสือ บรรณาธิการ
ผูพิมพผูโฆษณา และวันเดือนปที่พิมพ................………………………………………………………………………….............
16. การเปนสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองคการ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ) ทั้งในอดีต
และปจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………………
17. การเดินทางไปตางประเทศ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) …………………………………………………………………………
18. หนังสือสําคัญแสดงตน (เชน บัตรประจําตัวประชาชน,บัตรประจําตัวขาราชการ,ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หนังสือ
เดินทางและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว) ……………………………………………………………………………………………
19. การถูกจับ หรือถูกฟองศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทั้งทางคดีแพง และคดีอาญา (นอกจากความผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ผิ ดิ กฎจราจรเล็ก ๆ นอย ๆ ) ………………………………………………………………………………………………………
20. บิดามารดา ………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. การสมรสทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน (ทําเครื่องหมาย + ที่ชองใดชองหนึ่ง ตามที่เปนจริง) โสด หมั้น
สมรส หมาย แยกกันอยู หยา …………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ ถาทําการหมั้น สมรสหรือหยาเกินกวานี้ ใหเขียนชื่อคูหมั้น ภรรยาหรือสามีในแผนกระดาษตางหาก
บอกรายละเอียด ตามรายการขางตนนี้ทุกครั้ง ………………………………………………………………………………………
22. บุตร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. พีน่ อ งรวมบิดาหรือรวมมารดา รวมทั้งสามีหรือภรรยา ……………………………………………………………………………….
24. ญาติทรี่ บั ราชการหรือทํางานอยูในองคกรรัฐบาล ……………………………………………………………………………………..
25. ญาติ เพื่อน หรือผูที่คุนเคยในตางประเทศ ………………………………………………………………………………………………

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 15
(ประเภทเอกสาร)
26. ผูร ว มอาศัยในที่อยูปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………
27. ผูใกลชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดตอดวยเสมอ (เวนเครือญาติ นายจางเดิม หรือบุคคล ที่พํานักนอกประเทศ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
28. ผูอ ุปการะชวยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปจจุบัน (เวนบิดามารดา) ………………………………………………………….
29. ประวัติและคําชี้แจงอื่น ๆ ในทางสวนตัว ที่ไมไดแจงไวในรายการขางตน ...................................………………..........
...........................…………………………......................(ถามีขาวสารเพิ่มเติมมากกวานี้ ใหใชกระดาษบันทึกแนบทาย)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ.............................................................เจาของประวัติ
ควบคุมการบันทึกประวัติโดย.................................................
ยศ,ชื่อ และตําแหนง (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อ..........................................
วันเดือนป..........................................
แผนที่สังเขปหรือที่อยูปจจุบัน

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 16
(ประเภทเอกสาร)
ทบ.200 - 002

รปภ.2
บันทึกของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล
ยศ, ชื่อตัว, ชื่อสกุล เจาของประวัติ.........................................................................................................................
ยศ, ชื่อตัว, ชื่อสกุล และตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ผูบันทึก รปภ.2 ............... .................................................
หลักฐานที่ปรากฎซึ่งสามารถอางอิงได
1. ความเสียหายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ
...................................................................................................................................................................
........................................................ .........................................................................................................
2. ความเสียหายในดานความซื่อสัตยสุจริต
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. ความเสียหายในดานการรักษาความปลอดภัย
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. ความเสียหายในดานสวนตัวหรือสังคม
.................................................................................................................................................................
5. ขอสังเกตของผูบันทึก
.................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ.....................................................ผูบันทึก
วันเดือนป.....................................................

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 17
(ประเภทเอกสาร)
ทบ.200 - 003

รปภ.3
ใบรับรองความไววางใจ
สวนราชการ
วันเดือนปที่ออกใบรับรอง
...................................
...................................…………………..
..................................
ชือ่ ตัวและชื่อสกุล
ยศหรือชั้น
ตําแหนง
...................................………………….. ...................................………………….. ...................................…………………..
เครื่องหมายทะเบียนทหาร
วัน เดือน ปเกิด
ที่เกิด (จังหวัด ประเทศ)
...................................………………….. ...................................………………….. ...................................…………………..
เสร็จสิ้นการตรวจสอบเมื่อ
ชนิดของการตรวจสอบ
เจาหนาที่หรือสวนราชการ
...................................………………….. ( เรื่องเดิมบางสวนหรือโดยละเอียด )
ที่ตรวจสอบ
...................................………………….. ...................................………………….. ...................................…………………..
หนาที่หรือชั้นความลับที่ไดรับอนุมัติ
วัน เดือน ป ที่อนุมัติ
หนาที่หรือชั้นความลับที่เคยไดรับ
(ลับที่สุด, ลับมาก, ลับ หรือการรหัส)
อนุมัติครั้งสุดทาย
...................................………………….. ...............................……………………… ................................……………………..
หมายเหตุ ..................................
...................................………………….. ...................................…………………..
...................................………………….. ...................................………………….. ...................................…………………..
รับรองวาผูมีนามขางบนนี้ไดรับความไววางใจ
 ใหกระทําหนาที่เกี่ยวกับความลับชั้นที่ระบุขางตน
 ใหกระทําหนาที่เกี่ยวกับการรหัส
ยศ ชื่อ และตําแหนงผูอนุมัติ (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อผูอนุมัติ
........................................…………………………………………… ...............................…………………………………………….....
………………………………………………………………………….
การแจกจาย ........................................................……......

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 18
(ประเภทเอกสาร)
ทบ.200 - 004

รปภ.4
ทะเบียนความไววางใจ

ลําดับ

ยศ ชื่อ

ตําแหนง

ชั้นความลับที่
ไดรับอนุมัติ

วันเดือนป ที่
ไดรับอนุมัติ

ชั้นความลับที่
ไดรับอนุมัติ
ครั้งสุดทาย

หมายเหตุ

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 19
(ประเภทเอกสาร)
ทบ.200 - 005

รปภ.5
ทําเนียบลับที่สุดหรือลับมาก

วันเดือนป

ทําเนียบลับที่สุดหรือลับมาก
บุคคลตอไปนี้ 1. ไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเรื่อง……….ลับที่สุด / ลับมาก
2. ไดรับมอบอํานาจใหกําหนดชั้นความลับ…………………..ลับที่สุด / ลับมาก
ลําดับ
ยศ - ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ

ชื่อและตําแหนง
ผูอนุมัติ

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

..........................................………….

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

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

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

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

..........................................………….

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

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

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

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

..........................................………….

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

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

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

ชื่อหัวหนา

สวนราชการ..................

ลายมือชื่อ .............

หมายเหตุ ทําเนียบสําหรับบุคคลหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ในแยกทําประเภทละฉบับ
และใหขีดฆาชั้นความลับที่ไมตองการออก

(ประเภทเอกสาร)
ผนวกข

การรักษาความปลอดภัย

ข - 20
(ประเภทเอกสาร)
ทบ.200 - 022

รปภ.6
ใบรับเอกสารลับ
ใบรับเอกสารลับ
ผูรับ.........................................

สงคืนใบรับนี้ไปยัง ....................
................................................

เลขที่...........................................
วันเดือนปที่สง ............................

.............................................
.......................................
........................................
(ที่เอกสาร)
(ลงวันเดือนป)
(เจาของเรื่อง)
จํานวนชุดและหมายเลขชุดของตัวเรื่อง
จํานวนชุดและหมายเลขของเอกสารประกอบเรื่อง
...................................................................
.................................................................
ไดรับเอกสารที่กลาวขางตนไวเมื่อ
สวนราชการที่รับ
....................................................................
..............................................
ยศ - ชื่อ ผูรับ (ตัวบรรจง)
(ลายมือชื่อผูรับ)
............................................................
............................................
หมายเหตุ ใบรับเอกสารนี้ใหสําเนาเก็บไวที่เจาหนาที่ผูสงหนึ่งฉบับ

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 21
(ประเภทเอกสาร)
ทบ. 200 - 007

รปภ.7
ใบคุมเอกสารลับที่สุดหรือลับมาก

ใบคุมเอกสารลับที่สุดหรือลับมาก
วันเดือนป
ที่ของเอกสาร
วันเดือนปของเอกสาร
จํานวนชุด
ชุดที่
....................
....................
......................
...................
........................
หมายเลขคุมเอกสารลับที่สุด หรือลับมาก ...........................…………………………………………………………………………………
สวนราชการเจาของเรื่อง
......................................…………………………………….....………………… ผูรับ....................…………………………………………..
ชื่อเรื่อง..........................................…………………………………………………………………………………………………………………
จํานวนและชื่อเอกสารประกอบเรื่อง................................................……………………………………………………………......…….
รายชื่อผูดําเนินการหรือผูไดทราบขอความในเอกสารที่แนบมานี้
ชื่อ (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อ
วันเดือนปที่ทราบ
วันเดือนป ที่สง

(ประเภทเอกสาร)
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย

ข - 22
(ประเภทเอกสาร)

รปภ.17
บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหรือหนาที่
1. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดรับการอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการรักษาความปลอดภัยโดยตลอดแลว
2. ขาพเจามีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการอันอาจจะไดรับ เนื่องจาก
การปฏิบัติราชการใน........….(สวนราชการ)...........และขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด
3. ขาพเจาจะไมเปดเผยความลับใดๆ ที่ขาพเจาไดมาเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน....….(สวนราชการ)…........แกบุคคล
ผูไมมีอํานาจหนาที่ไมวาจะเปนการเปดเผยดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร หรือวิธีการอื่นใด โดยไมไดรับอนุญาต
จาก ...............(หัวหนาสวนราชการ)...................
4. เมื่อพนจากหนาที่ใน............(สวนราชการ).............แลว ขาพเจาจะมอบคืนเอกสารและหลักฐานตางๆ ของทางราชการ
ทั้งที่ขาพเจาไดทําขึ้น หรือไดมาระหวางปฏิบัติราชการ นอกจากสิ่งที่ขาพเจาไดรับอนุมัติจาก...........(หัวหนาสวน
ราชการ).............ใหยึดถือได
5. เมื่อพนจากหนาที่ใน...........(สวนราชการ)..............แลว ขาพเจาจะยังคงรักษาความลับที่ไดรับทราบ จากการปฏิบัติ
หนาที่นั้นไวเปนความลับตลอดไป หากขาพเจาทําใหความลับของทางราชการลวงรู ไปถึงผูไมมีอํานาจหนาที่ ไมวาจะ
โดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม ขาพเจาอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได
ลายมือชื่อ.........................................…………….
ยศ, ชื่อ(ตัวบรรจง)............................…………….
วันเดือนป......................................………………..

(ประเภทเอกสาร)
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รปภ.18
บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนตําแหนงหรือหนาที่
1. ขาพเจาขอรับรองวานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ไมมีสิ่งที่เปนความลับของทางราชการของ………(สวนราชการ)……อยูใน
ความครอบครองของขาพเจาเลย
2. ขาพเจาไดทราบและเขาใจ ในคําชี้แจงแนะนําจากเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ.………...(สวน
ราชการ ).………..เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ที่ขาพเจาไดเขาถึง ปฏิบัติ
หรือมีสวนเกี่ยวของอยูระหวางปฏิบัติราชการในตํ าแหนงหรือหนาที่.……………..(ตํ าแหนงหรือหนาที่ที่จะพนไป)
……………...อยางชัดเจนแลวทุกประการ
3. เมื่อพนจากตําแหนงหรือหนาที่…………………..…(ตําแหนงหรือหนาที่ที่จะพนไป).……………….…แลว ขาพเจาจะยังคง
รักษาความลับที่ไดลวงรู เขาถึง ปฏิบัติ หรือมีสวนเกี่ยวของอยูระหวางปฏิบัติราชการไวตลอดไป และจะไมเปดเผย
ความลับของทางราชการ หรือทําใหความลับของทางราชการตองรั่วไหลโดยวิธีการใดๆ ใหแกบุคคลผูไมมีอํานาจ
หนาที่เปนอันขาด
4. ขาพเจาตระหนักดีวาหากขาพเจาทําใหความลับของทางราชการรั่วไหล ไมวาจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม ขาพเจาอาจ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได
5. หากมีบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่พยายามที่จะใหขาพเจาเปดเผยความลับของทางราชการ หรือหากขาพเจาไดเห็น
ไดทราบวามีบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่พยายามกระทํ าการเพื่อใหลวงรูความลับของทางราชการแลว ขาพเจาจะ
รายงานใหทางราชการทราบทันที
ลายมือชื่อ........................................... ………
(ผูพนจากตําแหนงหรือหนาที่)
ยศ,ชื่อ (ตัวบรรจง).............................. ………
ลายมือชื่อ........................................... ………
(เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย)
ลายมือชื่อ.......................................... ………
วันเดือนป.......................................…………

(ประเภทเอกสาร)
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รายการแจกจาย
สําเนาที่

วันเดือนปที่แจกจาย ผูรับ(ตัวบรรจง)

สําเนาที่

วันเดือนปที่แจกจาย

ผูรับ(ตัวบรรจง)

การตรวจและปรับ หรือยกเลิกชั้นความลับของเอกสาร
วันเดือนปที่ตรวจ

ชั้นความลับใหม

วันเดือนปที่ปรับ หรือ
ยกเลิกชั้นความลับ

ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย
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ตัวอยาง : ใบปดทับขอมูลขาวสารลับ (ตามขอ ๓๕ ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔)

ใบปดทับขอมูลขาวสาร “ลับที่สุด”

ใบปดทับขอมูลขาวสาร “ลับ”
ใบปดทับขอมูลขาวสาร “ลับมาก”

ทะเบียนรับ(ทขล.1)
เลขที่รับ

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ป

หมายเหตุ

ชั้นความลับ

จาก

ถึง

เรื่อง

ลงชื่อ

หมายเหตุ

ชองเลขที่รับ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ใหลงเลขที่รับตอเนื่องกันไป
๒. เมื่อขึ้นวันใหม ใหลงวันที่คั่นไวในทะเบียน

ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย
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ทะเบียนสง(ทขล.2)
เลขที่สง

ชั้นความลับ

หมายเหตุ

จาก

ถึง

เรื่อง

ลงชื่อ

หมายเหตุ

ชองเลขที่สง ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ใหลงเลขที่สงตอเนื่องกันไป
๒. เมื่อขึ้นวันใหม ใหลงวันที่คั่นไวในทะเบียน

ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ(ทขล.3)
ลําดับที่

เลขที่สง

เลขที่รับ

ชั้นความลับ

หนวยงาน
เจาของเรื่อง

หมายเหตุ

๑. ชองเลขที่สง ใหลงเลขที่สงในทะเบียนสง
๒. ชองเลขที่รับ ใหลงเลขที่รับในทะเบียนรับ

การดําเนินการ

ผนวก ข การรักษาความปลอดภัย
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(ประเภทเอกสาร)

บันทึกการยืม
วันที่ ……….. เดือน …………..…….. พ.ศ. …………
ขาพเจา(ยศ, ชื่อ) ………………………………………………..…ตําแหนง ……………………………………………………………….
สังกัด……………………………………..ตั้งอยูที่………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท ……………………. ไดยืมขอมูลขาวสารลับจาก ……..………………
ไปจํานวน ……………………… รายการ ดังนี้
ลําดับ

ชั้นความลับ

ที่หนังสือ

ลงวันที่

เรื่อง

(หนวยงานของรัฐผูใหยืม)

……..……………………

หมายเหตุ

ขาพเจายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ ….…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาจะนําขอมูลขาวสารลับที่ยืมกลับมาคืนภายในวันที่ ………..…… เดือน ……..………………… พ.ศ. …………………
อนุญาตให ……………………………………….
ผูยืมนําขอมูลขาสารลับตามรายการนี้ได
ลงชื่อ …………………………….
(
)
ตําแหนง …..…………………..
ผูอนุญาตใหยืม
ไดจดแจงการยืมไวในทะเบียนควบคุมขอมูล
ขาวสารลับแลว
ลงชื่อ ……………………………
(
)
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

ลงชื่อ …………………………………….. ผูยืม
(
)
ลงชื่อ …………………………………….. เจาหนาที่ผูสงมอบ
(
)

ผูยืมไดนําขอมูลขาวสารลับตามรายการ ……………….มาคืน
ครบถวน เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ ………….. เดือน ……………….… พ.ศ. …………
ลงชื่อ ……………………………….
(
)
เจาหนาที่ผูรับคืน

(ประเภทเอกสาร)
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(ประเภทเอกสาร)

ใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับ
………………(ชื่อหนวยงานของรัฐ)………………..
๑. ตามคําสั่งที่ ………… ลงวันที่ …………. เดือน ………………… พ.ศ. ………… ใหคณะกรรมการในขอ ๓. ดําเนินการ
ทําลายขอมูลขาวสารลับตามรายการในขอ ๒.
๒. รายการขอมูลขาวสารลับ
ลําดับที่

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

หมายเหตุ

หมายเหตุ ชอง “ลําดับที่” ใหลงลําดับที่ในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ
๓. คณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลับ
ตําแหนง
๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. กรรมการ

รายชื่อ
๑…………………………….
๒……………………………
๓……………………………

ไดทําลายขอมูลขาวสารลับ
ลําดับที่……………………….
เมื่อวันที่………………………

ลงชื่อ
๑…………………………..
๒………………………….
๓………………………….

๔. ไดจดแจงการทําลายลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับแลว
ลงชื่อ …………………………………. นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
(
)
วันที่ …………………………………..

(ประเภทเอกสาร)
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ใบตอบรับ

ขาพเจา (ยศ, ชื่อ)……… ………………………………...ในฐานะ

นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

ไดรับซองหรือภาชนะบรรจุขอมูลขาวสารลับ เลขที่หนังสือ………………………….. ลงวันที่………………………….
จาก…………………………………………………..… ถึง ………………………………………………………………………….
ไวเรียบรอยแลวเมื่อวันที่…………. เดือน ………………….. พ.ศ. ………….. เวลา ……………..………… น.
ลงชื่อ………………………………… ผูรับ
(
)
ลงชื่อ………………………………… ผูสง
(
)

หมายเหตุ ๑. กรณีที่นําสงโดยเจาหนาที่นําสาร ใหรอรับใบตอบรับนํากลับคืนทันที
๒. กรณีที่นําสงโดยวิธีอื่น ใหผูรับจัดการสงใบตอบรับคืนโดยเร็ว
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