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รประวัางพระราชบั
ญญัติ
ติอาชญากรรม พ.ศ. ….
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. จัดทําขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนา
การบริหารงานยุตธิ รรมแหงชาติ หรือ กพยช. ซึง่ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใช ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใต กพยช. มีหนาที่ในการพิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาและแกไขปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ดานกระบวนการยุติธรรม โดยมีสํานักงานกิจการยุติธรรม เปนฝายเลขานุการฯ
ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.oja.go.th /TH/criminalrecord/
ของสํานักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม และ www.lawamendment.go.th การรับฟงความคิดเห็น
กฎหมายไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตการประสานงานรวมกับ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัตปิ ระวัตอิ าชญากรรม พ.ศ. ….
หลักการ
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยประวัติอาชญากรรม

เหตุผล
โดยทีใ่ นปจจุบนั สังคมมีทศั นคติในทางลบตอผูท มี่ ปี ระวัตเิ คยกระทําความผิด ทําใหผตู อ งหา
หรือจําเลย เด็กและเยาวชนทีเ่ คยกระทําความผิดขาดโอกาสในการกลับคืนสูส งั คม ตลอดจนไมสามารถ
เขาถึงแหลงงานหรือสถานประกอบการทีส่ อดคลองกับความรูค วามสามารถของตนภายหลังการพนโทษ
*ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
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หรือออกจากกระบวนการยุติธรรมได เปนเหตุใหผูเคยตองโทษหรือเคยเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ไมสามารถกลับคืนสูส งั คมได และอาจกลับไปกระทําความผิดซํา้ จึงมีความจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑ
วิธกี ารเปดเผยและไมเปดเผยซึง่ ประวัตอิ าชญากรรม เพือ่ เปนการสรางความสมดุลระหวางการคุม ครอง
สังคมและการใหโอกาสผูกระทําความผิดในการกลับคืนสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๕)
ในพระราชบัญญัตินี้
“ประวัติอาชญากรรม” หมายความวา ขอมูลของบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
วากระทําความผิดในคดีอาญา
“นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและใหหมายความ
รวมถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“หนวยงานภาครัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน รัฐสภา ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หนวยงานอิสระของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มี
กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใด ๆ รวมถึงการ
ขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตดวย
๒. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๖)
กําหนดใหประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ หรือกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องตน และกําหนดใหประธานศาลฎีกามีอาํ นาจ
ออกขอบังคับกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมขอบังคับ หรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓. ขอบเขตการใชบังคับ (รางมาตรา ๒ รางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๔)
๓.๑ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหใชพระราชบัญญัตนิ แี้ ทน
๓.๒ พระราชบัญญัตนิ ไี้ มใหใชบงั คับแกการใช หรือเปดเผยขอมูลประวัตอิ าชญากรรม
ซึ่งหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมไว เพื่อการพิจารณาคดีของศาลและการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดี รวมทั้งการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

จุ ล นิิ ติ
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๔. การจัดการประวัติอาชญากรรมและนายทะเบียน (หมวด ๑)
๔.๑ การจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๗)
เพือ่ ประโยชนในการจัดการทะเบียนประวัตอิ าชญากรรมใหสาํ นักงานศาลยุตธิ รรม
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รวบรวม จัดเก็บ เปดเผย ไมเปดเผยประวัติอาชญากรรม
(๒) แกไขปรับปรุงประวัตอิ าชญากรรม ใหมคี วามถูกตองสมบูรณและทันสมัยอยูเ สมอ
(๓) จัดใหมีระบบรักษาความลับและความปลอดภัย เพื่อปองกันมิใหมีการนํา
ขอมูลไปใชผดิ วัตถุประสงคและมิใหผไู มมสี ทิ ธิไดรบั รูข อ มูล รวมทัง้ ระบบปองกันมิใหประวัตอิ าชญากรรม
ถูกแกไข ทําใหเสียหายหรือถูกทําลายโดยไมชอบหรือโดยไมไดรับอนุญาต
(๔) จัดระบบหรือกิจการอื่นใดตามที่ประธานศาลฎีกากําหนด
ทั้งนี้ การจัดระบบและดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่ประธานศาลฎีกากําหนด
๔.๒ นายทะเบียน (รางมาตรา ๘)
กําหนดใหนายทะเบียนรับผิดชอบในการจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรรม
และมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาคํารองขอเปดเผยหรือไมใหเปดเผยประวัติอาชญากรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ คําสั่งของนายทะเบียนใหเปนที่สุด
๕. การเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางหมวด ๒)
๕.๑ การเปดเผยประวัตอิ าชญากรรม ใหกระทําไดในกรณีดงั ตอไปนี้ (รางมาตรา ๙)
(๑) เปดเผยตอบุคคลผูเปนเจาของประวัติ
(๒) เป ด เผยต อ หน ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ประโยชน ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
เพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใด ๆ รวมถึงการขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
๕.๒ การรองขอใหเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๐)
กํ า หนดให ร  อ งขอต อ นายทะเบี ย น โดยเสี ย ค า ธรรมเนี ย มตามที่ กํ า หนด
ในขอบังคับ เมือ่ นายทะเบียนไดรบั คํารองขอแลวใหดาํ เนินการโดยเร็ว ทัง้ นี้ หลักเกณฑ วิธกี ารยืน่ คํารองขอ
และเงื่ อ นไขการพิ จ ารณาคํ า ร อ งขอให เ ป ด เผยประวั ติ อ าชญากรรมให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของ
ประธานศาลฎีกา
๕.๓ ความผิดที่ใหเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๑)
ประวัติอาชญากรรมในความผิดดังตอไปนี้ แมผูเปนเจาของประวัติจะไดรับการ
ลางมลทินตามกฎหมายวาดวยการลางมลทิน หรือพนระยะเวลา ๕ ปนบั แตพน โทษตามคําพิพากษาแลว
ก็ใหเปดเผยได
(๑) ความผิดฐานฆาผูอื่นซึ่งกระทําโดยเจตนา
(๒) ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
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(๓) ความผิดฐานกระทําอนาจารเฉพาะเปนการกระทํากับเด็กอายุยงั ไมเกิน ๑๘ ป
(๔) ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
(๕) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๖) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือที่
เกีย่ วกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูด แู ลหรือผูจ ดั การกิจการคาประเวณี หรือสถานการคา
ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี เฉพาะเปนการกระทํากับ
เด็กอายุยังไมเกิน ๑๘ ป
(๗) ความผิดฐานปลนทรัพยและชิงทรัพย เปนเหตุใหผถู กู กระทําไดรบั อันตราย
สาหัส หรือถึงแกความตาย
(๘) ความผิดฐานฉอโกงประชาชน
(๙) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร
(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
(๑๑) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
(๑๒) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ เฉพาะการผลิต จําหนาย นําเขาและสงออก
(๑๓) ความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการหรือทุจริตตอหนาที่ ซึง่ ศาลมีคาํ พิพากษา
ใหจําคุกตั้งแต ๕ ปขึ้นไป
(๑๔) ความผิดตามกฎหมายอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
๖. การไมเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางหมวด ๓)
๖.๑ กรณีตองหามเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๒)
นอกจากความผิดตาม ๕.๓ หามมิใหมีการเปดเผยประวัติอาชญากรรม ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เจาของประวัติซึ่งไดรับการลางมลทินตามกฎหมายวาดวยการลางมลทิน
(๒) พนระยะเวลา ๕ ปนับแตพนโทษตามคําพิพากษา ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาว
ใหกระทําไดเมือ่ ปรากฏวาเจาของประวัติ มิไดกระทําความผิดใดขึน้ อีกในระหวางระยะเวลานัน้ หรือมิได
อยูระหวางถูกกักขังหรืออยูภายใตการควบคุมของพนักงานสอบสวน
(๓) ศาลมีคําพิพากษาในความผิดที่กระทําความผิดโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ ความผิดทีม่ โี ทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือความผิดอืน่ ทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๖.๒ สิทธิปฏิเสธการมีประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๓)
การไมเปดเผยประวัติอาชญากรรมตามหมวดนี้ ใหเจาของประวัติมีสิทธิปฏิเสธ
ถึงการมีอยูของประวัติอาชญากรรมของตนได
๗. บทกําหนดโทษ (รางหมวด ๔ มาตรา ๑๔)
ผูใดลวงรูขอมูลสวนบุคคลและนําไปใช หรือเปดเผยขอมูลประวัติอาชญากรรมของ
เจาของประวัติอาชญากรรมโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ตาม ๕.๑ (๒) หรื อ เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารสอบสวน หรื อ การพิ จ ารณาคดี ข องศาล
การดํ า เนิ น งานตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา หรื อ ฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
โดยประการที่นาจะทําใหเจาของประวัติเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง
หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๘. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๑๕)
การพิจารณาคํารองขอใหเปดเผยประวัตอิ าชญากรรมทีม่ อี ยูก อ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใชบงั คับ ใหหนวยงานทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมดําเนินการตอไปได แตตอ งเปนการเปดเผยในกรณีเจาของ
ประวัติมีคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดในคดีอาญา

ง. บทสรุป
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต ราขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น กฎหมายกลางในการจั ด การข อ มู ล ประวั ติ
อาชญากรรม และใหหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเปดเผย
และไมเปดเผยประวัติอาชญากรรมใหเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากตระหนัก
ถึงความสําคัญของแกไขปญหาและอุปสรรคในการกลับมาใชชีวิตอยางเปนปกติสุขในสังคมของ
ผูพ น โทษ โดยเฉพาะการไมสามารถเขาถึงแหลงงานหรือสถานประกอบการทีต่ รงกับความรูค วามสามารถ
ของตนภายหลังการพนโทษมาแลว ดวยเหตุผลที่บุคคลเหลานั้นมีประวัติอาชญากรรมติดตัวที่ยากแก
การที่สังคมหรือผูคนรอบขางจะใหการยอมรับและไววางใจในการรับเขาทํางาน และอาจเปนสาเหตุให
ผูเคยตองโทษหรือเคยเขาสูกระบวนการยุตธิ รรมดังกลาวตองหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้า
ในขณะเดียวกัน การเก็บขอมูลประวัติอาชญากรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมหลายหน ว ยงานที่ ยั ง คงมี ค วามจํ า เป น ต อ งเก็ บ และใช ข  อ มู ล ดั ง กล า ว
ในการดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ทั้ ง ในชั้ น การสื บ สวน สอบสวน รวมถึ ง การพิ จ ารณาคดี
เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ อันจะนํามาซึ่งการรักษาความสงบเรียบรอยและปกปอง
สั ง คมจากอาชญากรรมร า ยแรง การจั ด การเกี่ ย วกั บ ประวั ติ อ าชญากรรมทั้ ง ในด า นการจั ด เก็ บ
การเป ด เผยและไม เ ป ด เผยข อ มู ล ประวั ติ อ าชญากรรมจึ ง เป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทั้ ง หน ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป จึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการคุมครองสังคมและการใหโอกาสผูกระทําความผิดไดกลับมาใชชีวิต
ไดอยางเปนปกติอยางคนทั่วไป
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รางพระราชบัญญัตป
ิ ระวัตอิ าชญากรรม พ.ศ. ….

อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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