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  *ขอมลู ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
 รางพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. จัดทําขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนา

การบริหารงานยุตธิรรมแหงชาติ หรือ กพยช. ซึง่ไดมอบหมายใหคณะอนกุรรมการพฒันากฎหมายและ
การบังคับใช ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใต กพยช. มีหนาที่ในการพิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาและแกไขปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ดานกระบวนการยุติธรรม โดยมีสํานักงานกิจการยุติธรรม เปนฝายเลขานุการฯ 

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.oja.go.th /TH/criminalrecord/
ของสํานกังานกิจการยุตธิรรม  กระทรวงยุตธิรรม และ www.lawamendment.go.th การรับฟงความคิดเห็น
กฎหมายไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตการประสานงานรวมกับ 
สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

ข. หลกัการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัตปิระวัตอิาชญากรรม พ.ศ. …. 
หลักการ

 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยประวัติอาชญากรรม

เหตุผล
โดยทีใ่นปจจบุนัสงัคมมทีศันคตใินทางลบตอผูทีม่ปีระวตัเิคยกระทําความผิด ทาํใหผูตองหา

หรอืจาํเลย เดก็และเยาวชนทีเ่คยกระทาํความผดิขาดโอกาสในการกลบัคนืสูสงัคม ตลอดจนไมสามารถ
เขาถงึแหลงงานหรอืสถานประกอบการทีส่อดคลองกบัความรูความสามารถของตนภายหลงัการพนโทษ

รางพระราชบัญญัติ
ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….
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จุ ล นิิ ติ

ร�างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

๕๘จุ ล นิิ ติ

หรือออกจากกระบวนการยุติธรรมได เปนเหตุใหผูเคยตองโทษหรือเคยเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ไมสามารถกลับคืนสูสงัคมได และอาจกลับไปกระทาํความผดิซ้ํา จงึมีความจําเปนตองกาํหนดหลกัเกณฑ
วธิกีารเปดเผยและไมเปดเผยซึง่ประวตัอิาชญากรรม เพือ่เปนการสรางความสมดลุระหวางการคุมครอง
สังคมและการใหโอกาสผูกระทําความผิดในการกลับคืนสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๕)
  ในพระราชบัญญัตินี้  
          “ประวัติอาชญากรรม” หมายความวา ขอมูลของบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

วากระทําความผิดในคดีอาญา 
  “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและใหหมายความ

รวมถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
  “หนวยงานภาครัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูิภาค ราชการ

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน รัฐสภา ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หนวยงานอิสระของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมี
กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใด ๆ รวมถึงการ
ขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตดวย

 ๒. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๖)
  กําหนดใหประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ หรือกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้ในสวนทีเ่กีย่วกับอาํนาจหนาทีข่องตน และกาํหนดใหประธานศาลฎีกามีอาํนาจ
ออกขอบังคับกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมขอบังคับ หรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

 ๓. ขอบเขตการใชบังคับ (รางมาตรา ๒ รางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๔)
  ๓.๑ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวใน

พระราชบญัญตัฉิบบันี ้หรอืซึง่ขดัหรอืแยงกับบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตันิี ้ใหใชพระราชบญัญตันิีแ้ทน
  ๓.๒ พระราชบญัญัตนิีไ้มใหใชบงัคับแกการใช หรือเปดเผยขอมูลประวตัอิาชญากรรม 

ซึ่งหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมไว เพื่อการพิจารณาคดีของศาลและการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดี รวมทั้งการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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๔. การจัดการประวัติอาชญากรรมและนายทะเบียน (หมวด ๑)
  ๔.๑ การจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๗) 
   เพือ่ประโยชนในการจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรรมใหสาํนักงานศาลยุตธิรรม

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ 
    (๑) รวบรวม จัดเก็บ เปดเผย ไมเปดเผยประวัติอาชญากรรม 
    (๒) แกไขปรบัปรงุประวัตอิาชญากรรม ใหมคีวามถูกตองสมบรูณและทนัสมยัอยูเสมอ 
    (๓) จัดใหมีระบบรักษาความลับและความปลอดภัย เพื่อปองกันมิใหมีการนํา

ขอมลูไปใชผดิวตัถปุระสงคและมใิหผูไมมสีทิธไิดรบัรูขอมลู รวมทัง้ระบบปองกนัมใิหประวตัอิาชญากรรม 
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 การเปดเผยประวัตอิาชญากรรม ใหกระทาํไดในกรณดีงัตอไปนี ้(รางมาตรา ๙) 
   (๑) เปดเผยตอบุคคลผูเปนเจาของประวัติ 
   (๒) เปดเผยตอหนวยงานภาครัฐเพื่อประโยชนในการพิจารณาคุณสมบัติ

เพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใด ๆ รวมถึงการขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
  ๕.๒ การรองขอใหเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๐) 
   กําหนดใหร องขอตอนายทะเบียน โดยเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนด

ในขอบงัคบั เมือ่นายทะเบียนไดรบัคาํรองขอแลวใหดาํเนินการโดยเร็ว ทัง้นี ้หลกัเกณฑ วธิกีารยืน่คาํรองขอ 
และเงื่อนไขการพิจารณาคํารองขอใหเปดเผยประวัติอาชญากรรมใหเปนไปตามขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 

  ๕.๓ ความผิดที่ใหเปดเผยประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๑)
   ประวัติอาชญากรรมในความผิดดังตอไปนี้ แมผูเปนเจาของประวัติจะไดรับการ

ลางมลทนิตามกฎหมายวาดวยการลางมลทนิ หรอืพนระยะเวลา ๕ ปนบัแตพนโทษตามคาํพพิากษาแลว
ก็ใหเปดเผยได 

   (๑) ความผิดฐานฆาผูอื่นซึ่งกระทําโดยเจตนา 
   (๒) ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 
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   (๓) ความผดิฐานกระทําอนาจารเฉพาะเปนการกระทํากบัเดก็อายยุงัไมเกนิ ๑๘ ป
    (๔) ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 

   (๕) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
   (๖) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือที่
เก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดแูลหรือผูจดัการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคา
ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี เฉพาะเปนการกระทํากับ
เด็กอายุยังไมเกิน ๑๘ ป 

   (๗) ความผดิฐานปลนทรพัยและชงิทรพัย เปนเหตใุหผูถูกกระทําไดรบัอนัตราย
สาหัส หรือถึงแกความตาย 

   (๘) ความผิดฐานฉอโกงประชาชน 
   (๙) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร 
        (๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย 
        (๑๑) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
        (๑๒) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ

กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ เฉพาะการผลิต จําหนาย นําเขาและสงออก 

        (๑๓) ความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการหรอืทจุรติตอหนาที ่ซึง่ศาลมคีาํพพิากษา
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 ทั้งน้ี ในกรณีดังกลาว 

ใหกระทาํไดเมือ่ปรากฏวาเจาของประวตั ิมไิดกระทาํความผดิใดขึน้อกีในระหวางระยะเวลาน้ันหรือมไิด
อยูระหวางถูกกักขังหรืออยูภายใตการควบคุมของพนักงานสอบสวน

   (๓) ศาลมีคําพิพากษาในความผิดท่ีกระทําความผิดโดยประมาท ความผิด
ลหโุทษ ความผดิทีม่โีทษจําคกุไมเกนิ ๖ เดอืนหรือปรบัไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืความผดิอืน่ทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง   
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

ร�างกฎหมายที่น�าสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๒๖๑

  ๖.๒ สิทธิปฏิเสธการมีประวัติอาชญากรรม (รางมาตรา ๑๓)
   การไมเปดเผยประวัติอาชญากรรมตามหมวดน้ี ใหเจาของประวัติมีสิทธิปฏิเสธ 

ถึงการมีอยูของประวัติอาชญากรรมของตนได 
๗. บทกําหนดโทษ (รางหมวด ๔ มาตรา ๑๔)

  ผูใดลวงรูขอมูลสวนบุคคลและนําไปใช หรือเปดเผยขอมูลประวัติอาชญากรรมของ
เจาของประวัติอาชญากรรมโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ตาม ๕.๑ (๒) หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
โดยประการที่นาจะทําใหเจาของประวัติเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ๘. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๑๕)
  การพจิารณาคาํรองขอใหเปดเผยประวตัอิาชญากรรมทีม่อียูกอนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้

ใชบังคบั ใหหนวยงานทีม่ปีระวตัอิาชญากรรมดาํเนินการตอไปได แตตองเปนการเปดเผยในกรณเีจาของ
ประวัติมีคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดในคดีอาญา 

ง. บทสรุป
รางพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเพื่อใหเปนกฎหมายกลางในการจัดการขอมูลประวัติ

อาชญากรรม และใหหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บ การเปดเผย
และไมเปดเผยประวัติอาชญากรรมใหเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากตระหนัก
ถึงความสําคัญของแกไขปญหาและอุปสรรคในการกลับมาใชชีวิตอยางเปนปกติสุขในสังคมของ
ผูพนโทษ โดยเฉพาะการไมสามารถเขาถงึแหลงงานหรอืสถานประกอบการทีต่รงกบัความรูความสามารถ
ของตนภายหลังการพนโทษมาแลว ดวยเหตุผลที่บุคคลเหลานั้นมีประวัติอาชญากรรมติดตัวที่ยากแก
การที่สังคมหรือผูคนรอบขางจะใหการยอมรับและไววางใจในการรับเขาทํางาน และอาจเปนสาเหตุให
ผูเคยตองโทษหรือเคยเขาสูกระบวนการยุตธิรรมดังกลาวตองหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้า 

 ในขณะเดียวกัน การเก็บขอมูลประวัติอาชญากรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงานท่ียังคงมีความจําเปนตองเก็บและใชข อมูลดังกลาว
ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ทั้งในชั้นการสืบสวน สอบสวน รวมถึงการพิจารณาคดี 
เพื่อนําตัวผู กระทําความผิดมาลงโทษ อันจะนํามาซึ่งการรักษาความสงบเรียบรอยและปกปอง
สังคมจากอาชญากรรมรายแรง การจัดการเก่ียวกับประวัติอาชญากรรมทั้งในดานการจัดเก็บ 
การเปดเผยและไมเปดเผยขอมูลประวัติอาชญากรรมจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทั้งหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป จึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการคุมครองสังคมและการใหโอกาสผูกระทําความผิดไดกลับมาใชชีวิต
ไดอยางเปนปกติอยางคนทั่วไป
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จุ ล นิิ ติ

ร�างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

๖๒จุ ล นิิ ติ

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซ่ึงจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอานวารสาร “จลุนิต”ิ ผูใดมีความประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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