แบบ 2

ที่ มท 0302.1/2446

กองการเจ าหนาที่
กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
28 มกราคม 2565

เรื่อง ขอใหพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ
เรียน ....................…………………………………………
อางถึง ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 6/2501 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ตามข อบั งคั บกระทรวงมหาดไทยที่ อ างถึง วางระเบี ยบไว ว า หากกระทรวง ทบวง กรม หรื อ
สวนราชการตางๆ ของรัฐบาลจะบรรจุบุคคลเขารับราชการใหม ใหสงตัวผูที่จะบรรจุเขารับราชการไปพิมพลายนิ้วมือ
และตรวจสอบประวัติกอน เพื่อจะไดทราบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม นั้น
เนื่องจากกรมการปกครองจะพิจารณาบรรจุราย………………………………………………………...........
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยูบานเลขที่………………………หมู.........................ตรอก/ซอย ……………….………………………………….
ถนน……………………………………ตำบล/แขวง ………………………………………. อำเภอ/เขต ……………..……………………
จังหวัด.................................................เขารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง จึงไดใหบุคคลดังกลาวถือหนังสือ
ฉบั บนี้มาเพื่ อทำการพิมพลายนิ้ว มือและตรวจสอบประวัติ ผลเปนประการใดโปรดแจงให กองการเจาหนาที่
กรมการปกครอง ทราบโดยดวนดวย จักขอบคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ชูศรี)
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
กรมการปกครอง

รับรองวาไดมาพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติจริง

สวนบรรจุและแตงตั้ง
กลุมงานบรรจุและแตงตั้ง 2
โทร. 0-2222-7421 ตอ 213

ลงชื่อ.........................................................................
(..........................................................................)
................../........................../.................

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้มีผลสมบูรณตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
มาตรา 7 และมาตรา 8

แบบ 2

- ตัวอยาง ที่ มท 0302.1/2446

กองการเจาหนาที่
กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
28 มกราคม 2565

เรือ่ ง ขอใหพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ

๑.

ผูก้ าํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรแม่สาย
เรียน .................…………………………………………

อางถึง ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 6/2501 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ตามข อบั งคั บกระทรวงมหาดไทยที่ อ างถึง วางระเบี ยบไว ว า หากกระทรวง ทบวง กรม หรื อ
สวนราชการตางๆ ของรัฐบาลจะบรรจุบุคคลเขารับราชการใหม ใหสงตัวผูที่จะบรรจุเขารับราชการไปพิมพลายนิ้วมือ
และตรวจสอบประวัติกอน เพื่อจะไดทราบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม นั้น

๒.

นางสาวสุ ดสวย สวยสุ ด
เนื่องจากกรมการปกครองจะพิจารณาบรรจุราย………………………………………………………...........
๑๑๑
๑๑๑
แม่สาย ๑๑๑
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยูบานเลขที่………………………หมู
.........................ตรอก/ซอย
……………….………………………………….
แม่สาย – เชียงราย
เวียงพางคํา
แม่สาย
ถนน……………………………………ตำบล/แขวง
……………………………………….
อำเภอ/เขต ……………..……………………
เชียงราย
จังหวัด.................................................เข
ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง จึงไดใหบุคคลดังกลาวถือหนังสือ
ฉบั บนี้มาเพื่ อทำการพิมพลายนิ้ว มือและตรวจสอบประวัติ ผลเปนประการใดโปรดแจงให กองการเจาหนาที่
กรมการปกครอง ทราบโดยดวนดวย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ชูศรี)
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
กรมการปกครอง

รับรองวาไดมาพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติจริง

๓.

ด.ต. รักประชาชน รักยุติธรรม
ลงชื่อ.........................................................................

รักประชาชน รักยุติธรรม
(..........................................................................)
.......28.../......มกราคม....../....2565.....
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คำอธิบายการกรอกเอกสารหนังสือพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ
- ใหผูสอบแขงขันไดพิมพเอกสารตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ แบบ 1 และแบบ 2
อยางละ 1 ฉบับ แลวใหดำเนินการดังตอไปนี้
- หมายเลข 1 ใหกรอกตำแหนง หัวหนาสถานีตำรวจที่ผูสอบแขงขันไดไปพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบ
ประวั ติ ซึ่ งสามารถไปดำเนิ น การพิ ม พ ลายนิ้ วมื อ และตรวจสอบประวั ติ ได ที่ สถานี ตำรวจที่ ผู สอบแข งขั น ได
มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบาน หรือสถานีตำรวจอื่นใดก็ไดที่สามารถดำเนินการรับพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบ
ประวัติได
- หมายเลข 2 ใหกรอก ชื่อ – นามสกุล ผูสอบแขงขันได และที่อยูภูมิลำเนาตามทะเบียนบาน และการ
กรอกเอกสารที่เปนตัวเลขใหกรอกเปนเลขไทยเทานั้น (เนื่องจากเปนเอกสารที่ใชติดตอทางราชการ ใหใชเป น
ตัวเลขไทย)
- หมายเลข 3 ใหเจาหนาที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจที่ผูสอบแขงขันไดไปพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบ
ประวัติ ไดลงลายมือชื่อรับรองวาผูสอบแขงขันไดไปดำเนินการพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติจริง (มีเฉพาะใน
แบบ 2)
- การกรอกเอกสารสามารถกรอกไดดวยการพิมพทางเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด หรือเขียนดวย
ลายมือของตนเองโดยใชปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน หรือสีดำ เทานั้น
- เอกสารแบบ 1 ใหนำไปยื่นที่สถานีตำรวจที่ผูสอบแขงขันไดไปพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ
- เอกสารแบบ 2 ใหนำกลับมาประกอบหลักฐานการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
ในวันที่มารายตัวเพื่อแสดงความจำนวนขอรับการบรรจุเขารับราชการ
..................................................................................................
หมายเหตุ กรณีสถานีตำรวจที่ผูสอบแขงขันไดไปพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ ปฏิเสธไมรับ
พิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ โดยอางวา ลายเซ็นของผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง
เปนลายเซ็นที่เกิดจากการสแกนดวยเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส ไมใชลายเซ็นสด นั้น
ใหผูสอบแขงขันไดชี้แจงเจาหนาที่ตำรวจที่รับพิมพลายนิ้วมือไดทราบวา
ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 บัญญัติไววา...
- “เจาของลายมือชื่อ” หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามของตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
- “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้น
ใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนำมาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล
กับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมืออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้นั และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
- “ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวย
วิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็ก ทรอนิ กส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข
โทรพิมพ หรือโทรสาร (การที่จัดใหผูสอบแขงขันไดพิมพหนังสือตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือจากเครื่องคอมพิวเตอร
ผานระบบอินเทอรเน็ต ถือไดวาเปนการ สราง สง รับ ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแลว)
- มาตรา 7 หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุ
ที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- มาตรา 8 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหการใดตองทำเปนหนังสือ
มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทำขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
เขาถึงและนำกลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปน
หนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว

