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บทที่ ๑
ประวัติและความสาคัญของการทะเบียนประวัติอาชญากร
ประวัติความเป็นมาของงานวิทยาการตารวจ
งานวิทยาการตารวจ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยเริ่มจากในสมัยนั้นมีประชากรประมาณ ๑๔
ล้านคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ได้มีพระบรมราชโองการให้จัดวางโครงสร้างตารวจขึ้นใหม่
โดยเปลี่ยนชื่อ “กรมตารวจภูธร” เป็น “กรมตารวจ” และให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจัดแบ่งแผนงานโดย
ย่อยออกไปตามสมควรแก่รูปการ ในปีเดียวกันนั้น พระยาจ่าเสนาบดีศรีบริบาล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดแบ่งแผนงานในกรมตารวจสาหรับสันติบาลโดยได้ ประกาศไว้ ดังนี้ ตารวจสันติบาล ให้รวบรวมกรม
ตารวจภูธร ตารวจกองพิเศษกับ ตารวจภูธรกลางเป็นตารวจสั นติบาล มีหั วหน้าเป็นผู้ บังคับการ ๑ นาย
แบ่งเป็น กองที่ ๑ กองที่ ๒ กองที่ ๓ และกองตารวจแผนกสรรพกร สาหรับ กองที่ ๓ เป็นกองวิทยาการ
ตารวจ ซึ่งต้องใช้ผู้มีความรู้พิ เศษ เช่น การตรวจพิสูจน์ลายมือของผู้ต้องหาหรือผู้ที่สมัครเข้ารับราชการว่า
เคยต้องโทษมาแล้วหรือไม่ บันทึกประวัติของผู้กระทาความผิด การตรวจของกลางต่างๆ ออกรูปพรรณ
ของหายและออกประกาศสืบจับผู้ร้ายซึ่งหลบหนีคดีอาญา จึงสรุปได้ว่า กองที่ ๓ ของตารวจสันติบาลในสมัย
นั้น คือ จุดกาเนิดของ กองทะเบียนประวัติอาชญากรและกองพิสูจน์หลักฐาน
ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมต่างๆ ในกระทรวงมหาดไทย
กาหนดงานของกรมตารวจขึ้นใหม่ ซึ่งสาหรับกองตารวจสันติบาลได้กาหนดไว้ ดังนี้
- กองกากับการ ๑ สืบสวนปราบปรามโจรผู้ร้าย
- กองกากับการ ๒ สืบสวนราชการพิเศษ
- กองกากับการ ๓ เทคนิคตารวจ ซึ่งแบ่งเป็น ๕ แผนก คือ
๑. แผนกทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ
๒. แผนกบันทึกแผนประทุษกรรม
๓. แผนกพิสูจน์หลักฐาน
๔. แผนกบัญชีโจรผู้ร้าย
๕. แผนกเนรเทศ
(ในปี พ.ศ.๒๔๘๓ เพิ่มแผนกที่ ๖ ทะเบียนคนต่างด้าว และไปอยู่ในสังกัดอื่น เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔)
- กองกากับการ ๔ ทะเบียนตารวจ
ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ได้มีการปรับปรุงและขยายงานของกรมตารวจโดยจัดตั้ ง “กองสอบสวนกลาง”
พร้อมทั้งแยกงานทางด้านวิทยาการจากกองตารวจสั นติบาลมาขึ้นตรงต่อกองตารวจสอบสวนกลาง ในปี
พ.ศ. ๒๔๘๙ เปลี่ยนชื่อจากกองสอบสวนกลางเป็น“กองตารวจสอบสวนกลาง” และในปี พ.ศ.๒๔๙๑ กิจการ
ของกองตารวจสอบสวนกลางได้เจริญก้าวหน้า จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง”
และในกองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลางนั้ น มี ก องก ากั บ การห นึ่ ง เรี ย กว่ า “กองพิ เศษ” และเมื่ อ ปี
พ.ศ.๒๔๙๕ ได้จัดตั้งกองวิทยาการเพิ่มขึ้นใหม่ ต่อมา กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางได้มีการปรับปรุง
ขยายหน่ ว ยงาน โดยเพิ่ ม กองบั งคับ การใหม่ขึ้ นอี ก ๔ กองบั งคับ การ พร้อ มทั้ งได้มี การยุ บ “กองพิ เศษ”
ไป รวมกับ “กองวิทยาการ” ที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อต้องการให้การดาเนินงานทางด้าน พิสูจน์วัตถุพยาน ซึ่งเป็น
งานของกองพิสูจน์ หลั กฐาน และ การตรวจพิสูจน์ค้นคว้าตัวบุค คล ซึ่งเป็นงานของกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ถือเป็นรากฐานของ “กองพิสูจน์หลักฐานและกองทะเบียนประวัติอาชญากร”

-๒กองวิทยาการ แบ่งออกเป็น ๓ กองกากับการ คือ
กองกากับการ ๑ ประกอบด้วย แผนกถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ แผนกเอกสารและวัตถุ
แผนกหอทดลอง และแผนกพิพิธภัณฑ์ทางคดี
กองกากับการ ๒ ประกอบด้วยแผนกตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ แผนกตรวจเก็บลายพิมพ์
นิ้วมือ แผนกบัญชีการต้องโทษ และแผนกบันทึกแผนประทุษกรรม
กองกากับการ ๓ ประกอบด้วยแผนกสถิติคดีอาชญากร แผนกสถานดูตัว แผนกสืบจับ
และของหายได้คืน
และต่ อ มา กองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลาง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานใหม่ โ ดยยุ บ
“กองวิ ท ยาการ” ออกจากสารบบท าเนี ย บราชการต ารวจโดยแยกงานของกองนี้ เ ป็ น ๒ กอง คื อ
กองพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานและกองทะเบี ย นประวัติ อ าชญากร โดยการแยกงานด้ านการพิ สู จ น์ วั ต ถุ พ ยานและ
งานการตรวจพิสูจน์ค้นคว้าในด้านตัวบุคคลออกจากกันและได้มีการปรับปรุงหน่วยงานทั้งสองให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ดังนั้ น กองพิสู จ น์ ห ลั กฐานและกองทะเบี ยนประวัติอาชญากร จึงได้ถือกาเนิดเป็นหน่วยงานระดับ
กองบั งคั บ การขึ้ น ตรงต่ อ กองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลาง ตามพระราชกฤษฎี ก าแบ่ งส่ ว นราชการ
กรมตารวจ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๓ เป็นต้นมา
นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ สหรัฐอเมริ กาได้ให้ ความช่วยเหลือประเทศไทย โดยมองเห็น ถึง
ความสาคัญของงานทางด้านวิทยาการตารวจ กรมตารวจจึงได้รับความช่วยเหลือ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ในสัญญาที่เรียกว่า The Civil Police Administration Project (C.P.A.) ในสมัย Mr.Tracey Park เป็น
ผู้อานวยการ การช่วยเหลือเน้นทางด้านวิทยาการตารวจและได้มีการลงนามในสัญญากับประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่ า ง พล.ต.ต.เผ่ า ศรี ย านนท์ ซึ่ งเป็ น อธิ บ ดี ก รมต ารวจ ในสมั ย นั้ น กั บ องค์ ก ารบริ ห ารวิ เทศกิ จ
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย (U.S.O.M.) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐๐ และการปรับปรุงงาน
การบริหารตารวจในส่วนภูมิภาคก็เริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๑๓ U.S.O.M. ได้หยุด
ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ การปรั บ ปรุ งวิท ยาการในส่ ว นภู มิ ภ าค จึงท าให้ งานปรับ ปรุงวิท ยาการในส่ ว นภู มิ ภ าค
หยุดชะงักลงจนถึง พ.ศ.๒๕๒๓ ในสมัยของ พล.ต.อ. มนต์ชัย พันธ์คงชื่น เป็นอธิบดีกรมตารวจ ได้ไปตรวจ
ราชการในส่วนภูมิภ าคได้พบว่างานด้านวิทยาการขาดประสิทธิภาพ จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง
งานด้านวิทยาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานวิทยาการในส่วนภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากลักษณะงานของวิทยาการอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย วิทยาการตารวจ
ในส่วนกลาง คือ กองทะเบียนประวัติอาชญากรและกองพิสูจน์หลักฐาน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ส่วนวิทยาการตารวจในส่วนภูมิภาค มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
กองบัญชาการตารวจภูธร อันเป็นปั ญหาทั้งทางด้านการสรรหาคนเข้ามาปฏิบัติงาน การพัฒ นาบุคลากร
การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน เนื่องมาจากการขาดขวัญและกาลังใจความก้าวหน้าในชีวิตราชการต่า
อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลและองค์การโดยตรง จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างโดย รวม
เอาหน่วยงานวิทยาการตารวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไว้ด้วยกันจัดตั้งเป็น “สานักงานวิทยาการตารวจ”
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๓๕ โดยแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น ๗ กองบังคับการ ดังนี้

-๓๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กองบังคับการอานวยการ
กองพิสูจน์หลักฐาน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กองวิทยาการ ภาค ๑
กองวิทยาการ ภาค ๒
กองวิทยาการ ภาค ๓
กองวิทยาการ ภาค ๔
ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ ป รั บ โครงสร้า งส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ตามพระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง
ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการเป็น “สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ” โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองบังคับการ ดังนี้
(ก) กองบังคับการอานวยการ
(ข) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร
(ง)–(ฐ) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐
(ฑ) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตารวจ
(ฒ) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(ณ) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือ
หน่วยงานส่วนกลาง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการโดยขึ้นตรงกับสานักงานพิสูจน์
หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.) มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร
๒) ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาและบุคคล
๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการกระทาความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล
๔) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรและการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
๕) ประสานงานด้านการทะเบี ยนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้ว มือ และการ
ตรวจสอบประวัติการกระทาความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลกับหน่วยงานวิทยาการตารวจที่เกี่ยวข้อง
๖) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบประวั ติ บุ ค คลเพื่ อ ประกอบการเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-๔กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย
๑. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งาคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกาลังบารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกาลังพลของข้าราชการ
ตารวจในสังกัดรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกาลังพลกลางของสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
ดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกาลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑๔) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใด โดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ตรวจสอบ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หมายจั บ
แผนประทุษกรรม ทรัพย์หาย รถหาย คนหายพลัดหลง คนตายไม่ทราบชื่อ บุคคลพ้นโทษ ที่ส่งมาจาก
หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ยกเว้นตารวจภูธรภาค ๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
๒) บั น ทึ ก ตรวจสอบ จั ด เก็ บ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หมายจั บ และต าหนิ รู ป พรรณ
ผู้กระทาความผิด ออกประกาศและถอนประกาศสืบจับบุคคล
๓) ตรวจสอบ ค้ น หาข้ อ มู ล หมายจั บ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของสถานี ต ารวจและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๔) บั น ทึ ก ตรวจสอบ จั ด เก็ บ ข้ อมู ล ประวัติ แ ผนประทุ ษ กรรม และแยกประเภทวิธีก าร
กระทาผิดของคนร้าย
๕) จัดเก็บและแยกประเภทตาหนิรูปพรรณคนร้าย
๖) วิ เคราะห์ แ ละตรวจสอบข้ อ มู ล แผนประทุ ษ กรรมและต าหนิ รู ป พรรณของคนร้ า ย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) จัดทาแผนประทุษกรรมนอกที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ

-๕๘) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลรูปพรรณทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย ออกประกาศ
และถอนประกาศสืบหาทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย
๙) บั น ทึ ก ตรวจสอบ จั ด เก็ บ และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล รู ป พรรณทรั พ ย์ ห ายที่ ไ ม่ เกี่ ย วกั บ คดี
ออกประกาศ และถอนประกาศสืบหาทรัพย์หายที่ไม่เกี่ยวกับคดี
๑๐) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ ข้อมูลยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม ออกประกาศ
และถอนประกาศสืบหายานพาหนะที่ถูกโจรกรรม
๑๑) บั น ทึ ก ตรวจสอบ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล คนหายพลั ด หลง คนตายไม่ ท ราบชื่ อ ออกประกาศ
และถอนประกาศสืบหาคนหายพลัดหลง และคนตายไม่ทราบชื่อ
๑๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลประวัติและตาหนิรูปพรรณบุคคลพ้นโทษ
๑๓) จัดทาประวัติและตาหนิรูปพรรณบุคคลพ้นโทษ ส่งสถานีตารวจที่ บุคคลพ้นโทษจะเข้าไปมี
ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่เมื่อพ้นโทษจากเรือนจาหรือทัณฑสถาน
๑๔) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้ายในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจนครบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องของานถ่ายภาพผู้ต้องหาและ
จัดทาสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหา โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒
๒) งานถ่ายภาพ รวบรวม จัดทา และจัดเก็บสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหาและภาพถ่ายบุคคลพ้นโทษ
โดยแยกประเภทความผิด อายุ และเพศ
๓) งานการสเก็ ต ซ์ แ ละประกอบภาพใบหน้ า คนร้ า ยในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล หน่วยงานอื่นในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคเฉพาะจังหวัดเขตปริมณฑลทั้งใน
และนอกสถานที่
๔) งานจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานดูสารบบภาพถ่าย
๕) งานถ่ายภาพผู้ต้องหาที่บันทึกประวัติแผนประทุษกรรม
๖) งานพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพใบหน้าคนร้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดทาฐาน
ข้อมูลภาพใบหน้าคนร้าย
๗) งานให้คาแนะนา ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับการสเก็ตซ์และประกอบภาพ
ใบหน้าคนร้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๘) งานเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าบุคคล
๙) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการตรวจสอบประวัติการกระทาความผิด
ด้วยระบบชื่อ ชื่อสกุล รวมทั้งการบันทึกผลคดี การพิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยู่ในข่ายต้องทาลายแผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร โดยปฏิบัติดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔
๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บผลคดี
๓) พิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยู่ในข่ายต้องทาลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจาก
สารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ส่งให้ผู้มีหน้าที่พิจารณา

-๖๔) ตรวจสอบ รับรองผล และแจ้งผลการตรวจสอบประวัติการกระทาความผิด ด้วยระบบชื่อ
ชื่อสกุล
๕) จัดทาสถิติการตรวจสอบประวัติ
๖) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา และศพที่ตาย
โดยผิดธรรมชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
๒) รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ
๓) ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพ์นิ้วมือและความครบถ้วนของข้อมูล
๔) แจ้งผลการตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
๕) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ กรณีพิเศษนอกสถานที่
๖) จัดทาสถิติการตรวจสอบประวัติ
๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
มีห น้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบในการด าเนิ นการเกี่ยวกับ ลายพิ ม พ์ นิ้ว มือผู้ ถูกคุมประพฤติ
ผู้ต้องขัง ผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ และผู้สมัครงานอื่นๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
๒) รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง และความครบถ้วนของข้อมูล
๓) ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพ์นิ้วมือ และความครบถ้วนของข้อมูล
๔) แจ้งผลการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
๕) พิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลกรณีพิเศษ
๖) จัดทาสถิติการตรวจสอบประวัติ
๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาและรับรองรายการประวัติการกระทาความผิด
จัดเก็บ สารบบแผ่ นพิมพ์ลายนิ้ วมือ และแฟ้มประวัติการกระทาความผิ ด คัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่อยู่
ในข่ายต้องทาลายออกจากสารบบ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖
๒) บันทึกผลการตรวจสอบประวัติ จัดเก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และจัดทาแฟ้มประวัติการกระทา
ความผิด
๓) ปรับปรุงแฟ้มประวัติการกระทาความผิดให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลเข้า สู่ระบบ
๔) คัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่อยู่ในข่ายต้องทาลายให้ผู้มีหน้าที่ดาเนินการ
๕) จั ด ท าและรั บ รองรายการประวัติ ก ารกระท าความผิ ด ของผู้ ต้ องหาและศพที่ ต าย โดยผิ ด
ธรรมชาติ
๖) จัดทาใบรับรองรายการประวัติการกระทาความผิดของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง
๗) จัดทาและรับรองรายการประวัติการกระทาความผิดของผู้ขออนุญาต ผู้สมัคร เข้ารับราชการ
และผู้สมัครงานอื่นๆ

-๗๘) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือด้วย
ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ บริหารจัดการฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ควบคุมดูแล การทางาน
และการบารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗
๒) คัดแยกและบันทึกข้อมูลประวัติและตาหนิรูปพรรณจากแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเข้า สู่ระบบ
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
๓) ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของจุดลักษณะสาคัญพิเศษของลายเส้น (MINUTIAE)
๔) ตรวจ เปรียบเทียบ ยืนยันผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้ว
มืออัตโนมัติ
๕) ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล และออกรายงาน
รับรอง
๖) วิเคราะห์ ออกแบบระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
๗) จัดทาข้อมูลสารอง และบารุงรักษาสื่อข้อมูลสารอง
๘) ควบคุม ดูแลการทางาน และการบารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
๙) บริ ห ารและจั ด ตารางเวลารั บ -ส่ งงานผ่ านเครือ ข่ ายสื่ อ สารข้ อ มู ล ระหว่ า งส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค
๑๐) ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระหว่างส่ วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
๑๑) กาหนดกรอบสิ ทธิการใช้งานและชั้นการเข้าถึงข้อมูลในระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติ
๑๒) กาหนดและควบคุมดูแลรหัสผ่านการใช้งานของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
๑๓) ศึกษา พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
๑๔) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา วิเคราะห์ และออกแบบ
เกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบงานคอมพิวเตอร์ และให้คาปรึกษาตอบข้อหารือโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และจัดท าโปรแกรมคาสั่ งประมวลผลชุดคาสั่ งประยุกต์
พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม
๒) บารุงรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใช้งานเฉพาะ โปรแกรมอรรถประโยชน์
เฉพาะ โปรแกรมเครือข่ายสื่อสาร และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) ปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพิ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อนามา
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔) บริหารจัดการข้อมูลประวัติอาชญากร

-๘๕) ให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา
และช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร
๖) การจัดทาคู่มืออธิบายการใช้คาสั่งต่างๆ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดคาสั่งสื่อสาร
๗) กาหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์
๘) จัดทาข้อมูลสารอง และบารุงรักษาสื่อข้อมูลสารอง
๙) ควบคุม ดูแลการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
๑๐) กาหนดกรอบสิทธิการใช้งานและชั้นการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
๑๑) กาหนดและควบคุมดูแลรหัสผ่านการใช้งานของระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
๑๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ – ๑๐ ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงกับสานักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ (สพฐ.ตร.) มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการตารวจ การตรวจพิสูจน์หลักฐานการตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ
การทะเบียนประวัติอาชญากรการจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระทาความผิด
ของผู้ต้องหาและบุคคล
๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านวิทยาการตารวจให้แก่ข้าราชการตารวจพนักงานราชการ
และลูกจ้างในสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่น ที่ เกี่ย วข้องหรือที่ ได้ รับ
มอบหมาย
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ – ๑๐ แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกาลังบารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม

-๙๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกาลังพลของข้าราชการ
ตารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกาลังพลกลางของสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
ดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกาลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑๔) ดาเนิ น การงานทะเบียนประวั ติอาชญากร แผนประทุ ษกรรม สมุดภาพคนร้าย
การสเก็ ต ซ์ แ ละประกอบภาพใบหน้ า คนร้ า ย บุ ค คลพ้ น โทษ หมายจั บ ทรั พ ย์ ห าย คนหาย พลั ด หลง
งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
๑๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใด โดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ในคดีต่างๆ งานถ่ายภาพ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้ นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
แต่ละหน่วยงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจ้งเหตุและงานบันทึก
ประจาวันของกลุ่มงาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ
เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน
๔) ตรวจร่ อ งรอยและรวบรวมพยานหลั ก ฐานของกลาง เพื่ อ ประโยชน์ ในการสื บ สวน
สอบสวน
๕) ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๖) ถ่ายภาพ พิมพ์ภาพ และอัดรูปพยานหลักฐานของกลาง ร่องรอยต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ในการตรวจพิสูจน์ของผู้ชานาญการหรือผู้ตรวจพิสูจน์
๗) ถ่ายภาพ พิมพ์ภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา

-๑๐-

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ – ๑๐
หน่วยงาน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

สถานที่

หน่วยงานในสังกัด

ปทุมธานี

ปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ สระบุรี อ่างทอง ลพบุรี
สิงห์บุรี ชัยนาท
ชลบุรี
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก
สระแก้ว
นครราชสีมา นครราชสีมา อุบลราชธานี อานาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ ยโสธร
ขอนแก่น
ขอนแก่ น อุ ด รธานี เลย มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์ ร้ อ ยเอ็ ด
มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู
ลาปาง
ลาปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน แพร่
น่าน พะเยา
พิษณุโลก
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์
นครสวรรค์ อุทัยธานี
นครปฐม
น ค รป ฐม สุ พ รรณ บุ รี ราช บุ รี กาญ จน บุ รี สมุ ท รสาค ร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘

สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙

สงขลา

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ ยะลา

สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

หมายเหต ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเลิกระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดหน้าที่การงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒

-๑๑-

การติดต่อประสานงานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ลาดับ

หน่วยงาน

๑

ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

๒

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ ทว.
(หมายจับและตาหนิรูปพรรณผู้กระทาผิด)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ ทว.
(ทรัพย์สินถูกโจรกรรม)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ ทว.
(รถถูกโจรกรรม)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ ทว.
(คนหายพลัดหลง คนตายไม่ทราบชื่อ ทรัพย์หาย
ทรัพย์หายไม่เกี่ยวกับคดี)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ ทว.
(แผนประทุษกรรม)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒ ทว.
(สเก็ตซ์ และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ ทว.
(ตรวจสอบประวัติการกระทาความผิดด้วยระบบชื่อ
ชื่อสกุล รวมทั้งการบันทึกผลคดี)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔ ทว.
(ลายพิมพ์นิ้วมือผูต้ ้องหา และศพที่ตาย โดยผิด
ธรรมชาติ)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕ ทว.
(ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง ผู้ขอนุญาต
ผู้สมัครเข้ารับราชการและผู้สมัครงานอื่น ๆ)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖ ทว.
(จัดทาและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทาความผิด
จัดเก็บสารบบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และแฟ้มประวัติ
การกระทาความผิด คัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่อยู่
ในข่ายต้องทาลายออกจากสารบบ)
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗ ทว.
(ตรวจสอบเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยระบบ
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัตแิ ละดูแลฐานข้อมูล
ที่ใช้ตรวจสอบลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว และลายพิมพ์นิ้วมือ
แฝง)
กลุ่มงานผูเ้ ชีย่ วชาญ ทว.

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒

๑๓

สถานที่ตั้งหน่วยงาน

โทรศัพท์

กองทะเบียนประวัติอาชญากร
๐ ๒๒๐๕ ๑๓๓๐
อาคาร ๒๕ สานักงานตารวจแห่งชาติ
แขวงวั งใหม่ เขตปทุ ม วั น กรุ งเทพฯ
๑๐๓๓๐
๐ ๒๒๐๕ ๑๒๘๕
๐ ๒๒๐๕ ๑๓๕๐
๐ ๒๒๐๕ ๑๓๔๑
๐ ๒๒๐๕ ๑๓๕๐
๐ ๒๒๐๕ ๑๓๒๕
๐ ๒๒๐๕ ๒๑๔๕
๐ ๒๒๐๕ ๒๘๑๕
๐ ๒๒๐๕ ๑๒๕๗
๐ ๒๒๐๕ ๒๙๑๘
๐ ๒๒๐๕ ๒๑๕๓

๐ ๒๒๐๕ ๑๓๓๓

๐ ๒๒๐๕ ๑๒๐๒

-๑๒-

ความหมายของการทะเบียนประวัติอาชญากร
คาว่า “ทะเบียน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ความหมาย ไว้ว่า
บัญชีจดลักษณะของคน สัตว์และสิ่งของ ในส่วนที่เกี่ยวกับคน เช่น ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสามะโนครัว
ทะเบียนสมรส ทะเบียนคนต่างด้าว ฯลฯ ในส่วนของสัตว์ เช่น ทะเบียนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะ ช้าง
ม้า โค กระบือ ฯลฯ ในส่วนที่ที่เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น ทะเบียนยานพาหนะ ทะเบียนอาวุธปืน ทะเบียนที่ดิน
ทะเบี ยนการค้า ฯลฯ จะเห็นได้ว่า คาว่า“ทะเบียน” มีที่ใช้อยู่ทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้ก็เพราะทะเบียนเป็นหลักฐาน
สาคัญใช้ในการตรวจสอบ ยืนยัน อ้างอิง หรือพิสูจน์ความจริงกันได้
คาว่า “ประวัติ” แปลว่า เรื่องราว ข่าวคราว ความเป็นไป เช่น ประวัติของสถานที่สาคัญต่างๆ
ก็กล่าวถึงเรื่องราวข่าวคราว หรือความเป็นไปของสถานที่หรือบุคคลต่างๆ เหล่านี้ไว้ โดยละเอียดเพื่อจะได้
ทราบเรื่องราวข่าวคราวหรือความเป็นไปของสถานที่หรือบุคคลนั้นๆ
คาว่า “อาชญากร” หรือ “อาชญากรรม” อาชญากร หมายถึง ผู้กระทาผิดกฎหมายอาญา ส่วน
คาว่า อาชญากรรม นักอาชญาวิทยา ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
อาชญากรรม หมายถึ ง การกระทาหรือพฤติกรรมของบุ คคลที่ ได้ล ะเมิดและฝ่ าฝื นต่ อบทบัญ ญั ติ
แห่งกฎหมายอาญา (Hartjen, Clayton A,๑๙๗๘ : p.๓)
อาชญากรรม หมายถึง การกระทาหรือพฤติกรรมที่ได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญา ไม่ว่าการกระทานั้น
จะฝ่าฝืนต่อศีลธรรมหรือถูกประณามจากสังคมมากน้ อยเพียงใด ก็ไม่ถือว่ามีความหมายเป็น “อาชญากรรม”
เว้นแต่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดไว้ (Sutherland,Edwin H and Cressey, ๑๙๖๘ : p.๔)
อาชญากรรม หมายถึง การกระทาความผิดที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายอาญา โดยผู้กระทามี
เจตนาชั่วร้ายและขัดต่อหลักศีลธรรม (วีระพงษ์ บุญโญภาส, ๒๕๓๗ ,หน้า ๕๕.)
โดยสรุปแล้ว ความหมายของอาชญากรรมก็คือ การกระทาหรือพฤติกรรมที่ได้ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่การบัญญัติกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นหลักสาคัญว่าได้บัญญัติว่า การกระทาหรือพฤติกรรมใดเป็น ความผิดและมีโทษหรือไม่ ซึ่งถ้าการกระทา
หรื อ พฤติ ก รรมนั้ น กฎหมายมิ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ าเป็ น ความผิ ด และมี โ ทษ ก็ มิ ถื อ ว่ า มี ค วามหมายว่ า เป็ น
“อาชญากรรม” (Crime) ดังนั้นผู้ที่กระทาความผิดอาญาจึงเป็นอาชญากรแต่อย่างไรก็ตามนักอาชญาวิทยา
ไม่ถือว่าการกระทาความผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ความผิดลหุโทษ หรือเด็กกระทาความผิดเป็นอาชญากร
การทะเบียนประวัติอาชญากร การเก็บบันทึกเรื่องราวรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลและ
สิ่งของในคดีอาญา
บุคคล ในที่นี้ได้แก่ผู้กระทาความผิดทางอาญา เช่น ผู้ต้องหา จาเลย นักโทษ คนพ้นโทษ รวมถึง
บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม ผู้ร้ายหลบหนี คนหายพลัดหลง และคนตายไม่ทราบชื่อ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
บุคคลได้แก่ แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ รูปถ่าย แผนประทุษกรรม ประวัติย่อ ตาหนิรูปพรรณ ลายสัก หมายจับ
รายงานพฤติการณ์ความเคลื่อนไหว ฯลฯ
สิ่งของ ในที่นี้ ได้แก่ ทรัพย์ที่ ห าย ถูกประทุษร้ายหรือทรัพย์ตกหล่ นที่เก็บได้ เช่น ยานพาหนะ
อาวุธปืน ทรัพย์สินอื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ตาหนิรูปพรรณ ชนิดวัตถุ หมายเลขทะเบียน ฯลฯ

-๑๓-

ความเป็นมาของการทะเบียนประวัติอาชญากร
งานที่ถือว่าเป็ นโครงสร้ างของตารวจอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การทะเบียนและการสื่ อสาร (RECORDS
AND COMMUNICATION) การทะเบียนนั้น เป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของตารวจไว้ เพื่อประโยชน์แก่
ผู้ บ ริ ห ารงานต ารวจ หรื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสะสมความรู้ ข องต ารวจหน่ ว ยต่ างๆ ส่ ว นการสื่ อ สารนั้ น
มีความสาคัญแก่ตารวจเพราะงานตารวจนั้น ต้องการความรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติห น้าที่ดาเนินไปอย่างฉับพลันทันที ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะต้องประกอบด้วย โทรศัพท์
โทรทัศน์ เครื่องส่งภาพและห้องศูนย์รวมข่าว
สาหรับการทะเบียน (RECORDS) นั้น เกือบจะกล่าวได้ว่า งานแทบทุกอย่างของตารวจไม่ว่าจะ
เป็ น งานด้ านบริ ห าร หรื องานทางการด าเนิ น คดี จะต้ อ งมี แ บบบั น ทึ ก ไว้เรียกว่า “POLICE RECORDS”
ใน POLICE RECORDS นี้ ถ้าเป็ น การทะเบี ย นที่ เกี่ ย วกั บ คดี โดยเฉพาะเรียกว่ า “CRIMINAL RECORDS”
จะประกอบด้ วย การร้ องทุ กข์ ห รื อทะเบี ยนของการเกิ ด คดี (COMPLAINT RECORDS) ทะเบี ยนการจั บกุ ม
(ARREST RECORDS) ทะเบียนการพิสูจน์ตัวบุคคล (INDENTIFICATION RECORDS) และในพวกทะเบียน
การพิ สู จ น์ ตั ว บุ ค คลนี้ จะประกอบด้ วยทะเบี ยนบุ คคล (PERSON IDENTIIFICATION RECORDS) และทรั พย์
(PROPERTY IDENTIFICATION RECORDS)
สาหรับทะเบียนบุคคล แยกออกเป็น
๑. ตาหนิรูปพรรณ (DESCRIPTION RECORDS)
๒. พิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว (TENDIGIT FINGERPRINTS)
๓. พิมพ์ลายนิ้วมือเดี่ยว (SINGLE FINGERPRINT)
๔. ภาพถ่ายคนร้าย (CRIMINAL PHOTOGRAPHS)
๕. ประวัติอาชญากร (CRIMINAL RECORDS)
ส่วนทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์ จะแยกเป็น
๑. ทรัพย์สินที่ถูกขโมย (STOLEN PROPERTY INDEX)
๒. รถยนต์ที่ถูกโจรกรรม (AUTOTHEFT INDEX)
การเกิดวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของตารวจนั้น อาจกล่าวได้ว่า เกิดมา
จากองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ
๑. หลักวิชา วิชานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักว่าด้วยการบันทึกช่วยความจา หรือการทาทะเบียน
ต่างๆ (RECORDS) รวมทั้ง การจาแนก (CLASSIFY) การวิเคราะห์ (ANALYSE) การทาดัชนีเพื่อการค้นหา
(INDEX) และก ารเก็ บ (FILING) ต าห นิ รู ป พ รรณ คน และท รั พ ย์ (DESCRIPTION OF PERSON AND
PROPERTY)
๒. หลักประสบการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของตารวจ ที่อาจเป็นคดีห รือเป็นเหตุการณ์
ทั้งหลาย ที่ตารวจจะต้องเข้าไปดาเนิ น การ ให้ เกิดความส าเร็จในการที่จะนาเอาหลั กวิช าต่างๆ มาใช้กับ
เรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบ จนเกิดเป็นประสบการณ์ ขึ้นนั้น จนเป็นที่ยอมรับนับถือกันแล้ว และทางราชการได้
นามาประมวลเป็นระเบียบการขึ้น

-๑๔๓. หลักปฏิบัติ อันเกิดจากการนาเอาหลักวิชามาใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของตารวจ
ให้เกิดความสาเร็จ ความจริงแล้วก่อนที่จะเกิดเป็นหลักปฏิบัติขึ้นนั้น ผู้ ปฏิบัติที่มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณ
ไหวพริบดี มีความสนใจ ตั้งใจและขยันหมั่นเพียร ในการที่จะนาเอาหลักวิชาต่างๆ มาใช้กับเรื่องราวที่ต้อง
รับผิดชอบจนเกิดเป็นประสบการณ์ขึ้น และเมื่อมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อันเกิดจากประสบการณ์นั้น
จนเป็นที่ยอมรับนับถือกันแล้ว จึงเกิดเป็นหลักปฏิบัติขึ้น และทางราชการได้นามาประมวลเป็นระเบียบการ
เพื่อให้ตารวจที่มีหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะตารวจ ในทางการศึกษาจึงถือว่า
เป็นวิทยาการตารวจ

ความสาคัญของงานการทะเบียนประวัติอาชญากร
ในอดีตพนักงานสอบสวนโดยทั่วไป มักจะเน้นการสอบสวนไปในการหาพยานบุคคลเป็นส่วนใหญ่
และในทางกลั บ กัน บางครั้งในกรณี ที่ผู้ต้องหากระทาความผิดจริง แต่เมื่อพนักงานสอบสวนแบบเดิมไม่มี
การนาพยานหลักฐานด้านเอกสารหรือวัตถุพยานเข้ามาประกอบก็อาจจะมีผลทาให้ผู้ต้องหาได้รับการยกฟ้อง
หรือปล่อยตัว ในชั้น ศาลอัน เนื่องมาจากการขาดพยานหลัก ฐานเพียงพอที่ศาลจะเชื่อถือและยอมรับฟังได้
ด้วยเหตุผ ลดังกล่าวข้างต้น ถ้ายังปรากฏว่าการพัฒ นางานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันปราบปราม
และพิจารณาคดี ตลอดจนแก้ไขผู้ที่กระทาผิดกฎหมายไม่สามารถจะทาได้อย่างเกิ ดประสิทธิภาพ ก็จะมี
ผลให้ไม่สามารถควบคุมความรุนแรงและแนวโน้มของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในปัจจุบันเมื่อมีคดีอาญา
ต่าง ๆ เกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของตารวจในการที่ต้องใช้ความพยายามในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้กระทา
ความผิดมาทาการฟ้องร้องให้ศาลลงโทษให้ ได้ และการสืบสวนปราบปรามจะได้ผลสาเร็จดียิ่งขึ้น นอกจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ทาการสืบสวนสอบสวนจะต้องใช้ วิชาความรู้ทางด้านวิชาการตารวจแล้วยังจาเป็นจะต้องมีความรู้
เกี่ ย วกั บ “วิท ยาการต ารวจและประวั ติ ค วามเป็ น มารวมถึ งวิ ธีก ารของคนร้ายประเภทต่ างๆ” อี ก ด้ ว ย
ต ารวจท้ อ งที่ จ ะต้ อ งรู้ จั ก บุ ค คลในพื้ น ที่ ให้ ม ากที่ สุ ด สามารถแยกได้ ว่ าใครเป็ น คนดี และใครเป็ น คนร้า ย
ใครมี ค วามช านาญในการโจรกรรมอย่ า งไร พวกไหนเป็ น พวกนั ก ล้ ว งกระเป๋ า พวกไหนเป็ น พวกฉ้ อ โกง
ต้มตุ๋น พวกแก๊งงัดแงะ มีใครบ้าง ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น ตารวจจะต้ องรู้จักและพยายามจดจาให้แม่น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นจานวนประชากรก็มีเพิ่มมากขึ้นการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว จึงมีผลทาให้การ
ก่ออาชญากรรมของคนร้ายพัฒนาตามไปด้วย โดยมักจะไม่อยู่ในขอบเขตเฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้น แต่มี
การขยายการก่ออาชญากรรมออกไปต่างท้องถิ่นหรือต่างท้องที่ จนในบางครั้งถึงกับขยายออกไปต่างประเทศ
ก็มี และก็มีคดีเป็นจานวนไม่น้อยที่คนร้ายหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตารวจไปได้ หรือบางรายแม้ว่า
จะทราบตัวคนร้ายแต่พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่สามารถนาตัว
คนร้ายมาลงโทษได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องมีวิทยาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน ในอันที่จะชี้ระบุตัวคนร้าย เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องปรับปรุง
ระบบการตรวจสอบประวัติผู้กระทาความผิด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการที่จะเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือ
ป้องกันปราบปราม ตลอดจนแก้ไขปัญหา ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จึงเห็นได้ว่าการจดจาและรู้จักคนร้ายเฉพาะ
ภายในท้องที่ของตนเท่านั้น ย่อมเป็นการไม่เพียงพอจาเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ และเรื่ องราวของผู้ ร้ าย ในท้องถิ่นอื่นๆ อี กด้วย ซึ่ งในข้อเท็จจริงแล้ วก็ เป็ นการสุ ด ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ อันเป็นบุคคลธรรมดาในอันที่จะดาเนินการจดจาหรือรู้จักคนร้ายทั้งหมด โดยใช้ความจาของ
ตัวเองได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบซึ่งจะต้องประกอบด้วยเทคนิควิธีการ
ต่ า งๆ ในการที่ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ประวั ติ บุ ค คล ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผ่ น พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ

-๑๕ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผนประทุ ษ กรรม หรื อ วิ ธี ก ารกระท าความผิ ด ของคนร้ า ย รู ป ถ่ า ยผู้ ต้ อ งหา หมายจั บ
ต าหนิ รู ป พรรณผู้ ก ระท าความผิ ด ประวัติ ย่ อ ของผู้ ต้ อ งขั ง หรื อ แม้ แ ต่ ต าหนิ รูป พรรณทรัพ ย์ สิ น ฯลฯ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้มาจากพนักงานสอบสวน หรือตารวจท้องที่ที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยใน
การเก็บข้อมูล อาจจะเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ บัตรสารบบ บัตรดัชนี หรือเก็บเป็นแฟ้ม เรียงตาม ค่ารหัส
หรือเรียงตามลาดับอักษรหรือเรียงตามลาดับหมายเลขทะเบียนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมครั้งต่อไปๆ ไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่สุดการใช้วิธีการดาเนิ นงานดังกล่าว คือ “การรวบรวมข้อมูลอย่าง มีระบบ” ก็คือ
การใช้วิธีการดาเนินงานทางด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็นงานด้านวิทยาการ ที่สาคัญแขนงหนึ่ง
ในหลายๆ แขนงของงานวิทยาการเป็นหลักนั่นเอง

ลักษณะการปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร
เนื่องจากวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นวิทยาการแขนงสาคัญแขนงหนึ่งในหลายๆ แขนงของ
งานทางด้านวิทยาการที่จะสามารถอานวยประโยชน์ ให้ผลสนับสนุนการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้ ได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งตามปกติ
การปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรนี้ มั ก จะด าเนิ น ควบคู่ ไ ปกั บ วิ ช าการทางด้ า น
พิมพ์ ลายนิ้ วมือ แต่วิช าการทางด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรจะเน้นที่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตาม
ตัวบทกฎหมายเป็นหลักผิ ดกับวิชาพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งจะเน้นทางเทคนิควิทยาการเฉพาะด้านซึ่งจะต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้วยความชานาญเป็นหลัก แต่ทั้งสองวิชาดังกล่าวก็จะสามารถดาเนินการควบคู่กันไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะในการชี้ระบุตัวบุคคลต้องอาศัยงานด้านพิมพ์ลายนิ้วมือเป็น เครื่องยืนยันเป็นหลัก
โดยอาศัยวิธีการด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรมาเป็นแนวทางเอื้ออานวยในการที่จะตรวจสอบ หรือยืนยัน
ข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจากลักษณะ การปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรดังกล่าว สามารถที่จะสรุป
ลักษณะ การปฏิบัติงานได้ ดังนี้
๑. มี ลั ก ษณะเป็ น การเก็ บ ข้ อ มูล คื อเป็ น การเก็บ รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานต่างๆ ที่ ได้รับ จาก
พนักงานสอบสวนหรือตารวจท้องที่ โดยนามาจัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์บัตรสารบบ หรือเป็นแฟ้มเรียง
ตามค่ารหัสหรือหมายเลขทะเบียน หรือเรียงตามลาดับอักษรและสาเนียง หรือตามหลักวิธีการต่างๆ แล้วแต่
กรณี ซึ่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ แ ก่ แผ่ น พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ เอกสารรายงานแผนประทุ ษ กรรมรู ป ถ่ ายผู้ ต้ องหา
เอกสารหมายจับ และตาหนิ รูปพรรณผู้ กระทาความผิดตาหนิรูปพรรณทรัพย์สิ น หรือแม้แต่ประวัติย่อของ
ผู้ต้องขัง บุคคลพ้นโทษ ผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น
๒. มีลักษณะเป็น การตรวจสอบและแจ้งผล เนื่องจากงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรมี
ลักษณะเป็นการเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ข้อมูลที่เก็บไว้จะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีการแจ้งผลกันอยู่ตลอดเวลา สาหรับวิธีการตรวจสอบข้อมูลจะใช้วิธีการตรวจสอบ ด้วยระบบดัชนีและ
ลายพิมพ์นิ้วมือระบบ เอฟบีไอ ในปัจจุบันมีการนาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. มี ลัก ษณะเป็ น การออกประกาศต่ า งๆ เช่ น ประกาศสื บ จับ ประกาศรางวัล สิ น บนน าจั บ
ประกาศตาหนิรูปพรรณทรัพย์ ประกาศคนหายพลัดหลง และประกาศคนตายไม่ทราบชื่อ เป็นต้น

-๑๖-

ประโยชน์ของงานการทะเบียนประวัติอาชญากร
๑. ในด้านการสืบสวน
๑.๑ ในกรณี ที่ เจ้ าทุกข์ หรือพยานจาหน้าคนร้ายได้ งานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร
จะช่วยให้ค้นหาได้จาก
- สารบบภาพถ่ายคนร้าย
- การสเก็ตซ์ภาพคนร้าย หรือการประกอบภาพใบหน้าคนร้ายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๑.๒ ในกรณีที่ทราบชื่อ หรือจาตาหนิรูปพรรณบางอย่างของคนร้ายได้หรือทราบแต่ข้อมูลวิธีการ
ดาเนินการของคนร้าย ก็อาจช่วยค้นหาได้จากสารบบข้อมูลประวัติอาชญากรรม
๑.๓ กรณีที่คนร้ายนาทรัพย์ไปจานา งานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรจะช่วยให้ค้นหาได้
จากการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือในต้นขั้วตั๋วจานา กับลายพิมพ์นิ้วมือเดี่ยว
๑.๔ ในกรณี ที่พบทรัพย์ของกลาง แต่ไม่ท ราบว่าเป็นของผู้ ใด แจ้งความไว้ที่สถานีตารวจแต่
เมื่อใด ก็จะช่วยค้นหาได้จาก สารบบข้อมูลทรัพย์สิน
๑.๕ ในกรณีที่เกิดมีคนร้ายหลบหนีการจับกุม งานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรก็จะช่วย
สืบหาได้โดยการออกประกาศสืบจับส่งให้สถานีตารวจต่างๆ ได้ทราบและช่วยติดตามจับกุม
๑.๖ ในกรณีพบศพไม่ทราบชื่อ งานด้านทะเบียนประวัติอาชญากรจะช่วยสืบสวนหาตัวว่าผู้ตาย
เป็นผู้ใด
๒. ในด้านการสอบสวน
๒.๑ จะช่วยตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา หรือศพไม่ทราบชื่อ เพื่อที่จะต้องการทราบว่า
ผู้ต้องหาหรือศพที่พบ เคยต้องหาหรือต้องโทษมาก่อนหรือไม่ อย่างไร เพื่อนาไปประกอบสานวนการสอบสวน
๒.๒ ช่วยตรวจสอบประวัติแผนประทุษกรรมของผู้ต้องหา เพื่อต้องการทราบว่าผู้ต้องหาเคยกระทา
ความผิดมาก่อนด้วยวิธีการอย่างไร
๒.๓ ช่วยตรวจสอบหมายจับ เพื่อต้องการทราบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทาความผิดคดีอาญาและ
อยู่ในระหว่างหลบหนีการจับกุมหรือไม่ หรือสถานีตารวจใดต้องการตัวบ้าง
๓. ในด้านการป้องกันและปราบปราม
ในงานด้ า นการทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรได้ ก าหนดให้ กองทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ในการจัดทาประวัติบุคคลพ้นโทษส่งไป
ยั งสถานี ต ารวจท้ องที่ ที่ คนพ้ น โทษนั้ น จะออกไปมี ภู มิล าเนาอยู่ เพื่ อให้ เจ้าหน้ าที่ ตารวจท้ องที่ ทราบและ
เก็บข้อมูลไว้คอยสอดส่ องพฤติการณ์และความเคลื่อนไหว ซึ่งถ้าหากไปกระทาความผิดขึ้นอีกก็จะได้ใช้เป็น
แนวทางในการสืบสวนปราบปรามต่อไป
ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ างานทะเบี ยนประวั ติ อาชญากรจะด าเนิ นไปได้ อย่ างสมบู รณ์ ถู กต้ องเรี ยบร้ อย
จนสามารถที่จะอานวยประโยชน์ให้กับพนักงานสอบสวน หรือตารวจท้องที่ได้อย่างแท้จริง พนักงานสอบสวน
หรือตารวจท้ องที่จะต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานการปฏิบั ติงานกับเจ้ าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติ
อาชญากร ในเรื่องการส่งรายงานหรือข้อมูลต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
อย่ างเคร่งครัด และการรายงานจะต้องกรอกข้อความตามรายการในแบบพิมพ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
เมื่อพนักงานสอบสวนหรือตารวจหน่วยใดมีความประสงค์ต้องการจะทราบประวัติหรือเรื่องราวรายละเอียดต่างๆ
ของบุ ค คลใด เพื่ อประโยชน์ แก่ การสื บ สวน สอบสวน ป้ องกั น และปราบปรามอาชญากรรม เจ้ าหน้ าที่

-๑๗ผู้ รั บผิ ดชอบงานด้านการทะเบี ยนประวัติอาชญากร ก็จะได้ท าการตรวจสอบและแจ้งผล ให้ ทราบเรื่องราว
รายละเอียดต่างๆ ได้อย่ างถูกต้ อง ไม่ผิ ดพลาด อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ ได้อย่ างแท้ จริง แต่ ในทางกลั บกั น
ถ้ าหากพนั กงานสอบสวนหรื อต ารวจท้ องที่ ไม่ สนใจให้ ความร่ วมมื อ ไม่ ส่ งรายงานหรื อเรื่ องราวตามที่ ได้
กาหนดไว้ในระเบียบฯ หรือส่งเรื่องราวที่มีข้อมูลไม่ละเอียดพอหรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อพนักงานสอบสวน
หรือตารวจท้องที่ต้องการจะทราบประวัติหรื อเรื่องราวรายละเอียดของอาชญากรผู้ใด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร ก็ไม่สามารถจะทาการตรวจสอบค้นหาให้ได้ตามความต้องการ หรือได้แต่
ข้อมูลที่ผิ ดพลาด ไม่ถูกต้องกับความเป็ นจริงอันเป็นผลสะท้อนกลั บมาสู่ พนักงานสอบสวนหรือตารวจท้องที่
เองทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานการทะเบียนประวัติอาชญากรได้อย่างแท้จริง

หลักวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานในท้องที่ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ฝ่ายจราจร หรือแม้แต่ฝ่ายธุรการ ต่างก็มีความจาเป็นที่จะต้ องทราบถึงตัวบทกฎหมายอย่างกว้างขวางและ
แม่น ยา ต้องผ่ านการฝึ กอบรมวิชาการ หรือเทคนิคต่างๆ ของตารวจที่จะเอื้ออานวยให้ เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติในท้องที่ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัว
วิธีการสอบสวน หรือแม้แต่เทคนิควิธีการในอันที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ ล้วนแต่เป็นเทคนิค
วิธีการเฉพาะด้านของงานที่ต้องใช้หรือสัมผัสอยู่ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น
ในทานองเดียวกันเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายวิทยาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรก็เช่นกัน นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการฝึกอบรม
เทคนิ ค วิ ช าทางด้ า นยุ ท ธวิธี ต ารวจ ตลอดจน กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ าที่ แ ล้ ว
ยังจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจศึกษาอบรมถึงเทคนิควิทยาการที่สาคัญๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
การทะเบียนประวัติอาชญากร และถือเป็นหลักที่นามาใช้ในการชี้ระบุตัวบุคคล ซึ่งมีดังต่อไปนี้
๑. วิชาการว่าด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Classification Filing System)
๒. วิชาการว่าด้วยรูปลักษณะตาหนิรูปพรรณของบุคคล (Personal Descriptions)
๓. วิชาการว่าด้วยแผนประทุษกรรม (Modus Operandi System)
๔. วิชาว่าด้วยการชี้ระบุทรัพย์สิน (Property Identification)
และดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า กองทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลหลายๆ
ประเภทดังนั้ น วิธีก ารที่ จ ะใช้เก็ บ รวบรวมเพื่ อ ให้ ส ามารถน าข้อ มูล เหล่ านั้ น ออกมาใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อ
การปฏิบัติของงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นสิ่งสาคัญด้วยเหตุผลและ
ความจาเป็นประกอบกับจะต้องสนองนโยบายในอันที่จะสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับหน่วยราชการ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ต้องการทราบประวัติบุคคล ที่จะรับสมัครเข้าปฏิบัติงานในหน่วย หรือ
ประวัติของบุคคลที่ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดาเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อนามาประกอบการพิจารณารับเข้าทางาน
หรืออนุญาตให้ดาเนินการในแต่ละเรื่องนั้นๆ หรือแม้แต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่าย
สืบสวนสอบสวน ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอยู่เสมอ กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรจึงได้จัดระบบ การตรวจสอบข้อมูลไว้เป็นสารบบสาคัญๆ ดังนี้

-๑๘๑. กรณีทราบชื่อและชื่อสกุล ทราบวิธีการกระทาความผิด ทราบตาหนิแผลเป็น ลายสัก หรือสิ่งที่
วิกลพิการ ตรวจสอบได้จากระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร (CDS)
๒. กรณีจาหน้าคนร้ายได้ ตรวจสอบได้จาก สารบบภาพถ่ายคนร้าย การสเก็ตซ์ภาพหรือประกอบ
ภาพใบหน้าคนร้าย (PICASSO)
๓. กรณีที่มีลายพิมพ์นิ้วมือสิบนิ้ว ตรวจสอบได้จาก ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์ นิ้วมือ
อัตโนมัติ (AFIS)

ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรมุ่งเน้นปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบังคับตาม
ตั ว บทกฎหมายเป็ น หลั ก และการปฏิ บั ติ งานด้ า นการพิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ จะเน้ น ทางด้ านเทคนิ ค วิ ท ยาการ
เฉพาะด้ า น ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความช านาญเป็ น หลั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ในการปฏิบั ติงานทั้งสองด้านจะต้องอยู่ ภ ายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดที่ ถูกกาหนดขึ้นให้ เป็ น
หน้าที่รับผิดชอบ หรือให้เป็นวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้องแต่ ละฝ่ายในการที่จะต้องรับผิดชอบ
ดาเนินการโดยอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมาย
ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ในการปฏิ บั ติ งานด้ านการทะเบี ย นประวัติ อ าชญากรและลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ
มีระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑. ในการปฏิบั ติเกี่ย วกับ งานด้านการจัดท าแผนประทุษ กรรม ถือปฏิ บัติต ามประมวลระเบีย บ
การตารวจ เกี่ย วกับ คดี ลั กษณะ ๑๘ บทที่ ๑๑ เรื่อง การปฏิ บัติห น้าที่และการประสานงานเกี่ยวกั บ
การตรวจสอบประวั ติ แ ละการตรวจสอบแผนประทุ ษ กรรมระหว่ า งพนั ก งานสื บ สวนสอบสวนกั บ
หน่วยงานวิทยาการตารวจ (แก้ไขเพิ่มเติมตาม ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๔๕)
๒. ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการประกาศสืบจับ จะถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตารวจ
เกี่ ย วกั บ คดี ลั ก ษณะ ๑๔ บทที่ ๑ (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตาม ระเบี ย บส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๔๕)
๓. ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการประกาศ ทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย จะถือปฏิบัติตามประมวล
ระเบี ย บการต ารวจเกี่ย วกับ คดี ลั กษณะ ๑๔ บทที่ ๒ เรื่องการออกต าหนิ รูป พรรณทรัพย์ และตาหนิ
รูปพรรณทรัพย์หายได้คืน (แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ กรมตารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ ประกาศ ณ วันที่
๑๒ ธ.ค.๒๕๒๗)
๔. ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคนหายพลัดหลง คนตายไม่ทราบชื่อ ทรัพย์ตกที่มีผู้เก็บได้จะถือปฏิบัติ
ตามประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๔ บทที่ ๓ การดาเนินการเกี่ยวกับคนหายพลัดหลง
และได้คืน (แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกรมตารวจ (ฉบับที่ ๒) ลง ๑๓ พ.ย.๒๕๑๓) และประมวลระเบียบการ
ตารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๑๐ บทที่ ๒ การชันสูตรพลิกศพ บทที่ ๓ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณี
วินาศภัย (แก้ไขเพิ่มเติมตาม ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐
พ.ย.๒๕๕๒)
๕. ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมอาชญากรบางประเภท ถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการ
ตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๗ บทที่ ๑, ๒ (แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกรมตารวจ ว่าด้วยการอาชญากร
บางประเภท และตาหนิรูปพรรณและประวัติย่อผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๓๐)
และห นั งสื อ ขอความ ร่ ว มมื อยั ง อธิ บ ดี ก รมราช ทั ณ ฑ์ ตามห นั งสื อส านั กงาน ต ารวจแห่ งช าติ

-๑๙ที่ ตช ๐๐๒๖.๓๕๕/๑๗๖๕ ลง ๗ ก.ค.๒๕๔๒ เรื่องการส่งพิมพ์ลายนิ้วมือให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสอบ และขอให้จัดทาข้อมูลในแบบประวัติบุคคลพ้นโทษ (แบบฟอร์ม ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กาหนด)
๖. ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านพิมพ์ลายนิ้วมือนั้ น จะถือปฏิบัติตามประมวลระเบีย บการตารวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ
ว่าด้วย การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ ลง ๒๑ ม.ค.๒๕๔๓)
๗. ในการปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บภาพถ่ายนั ก โทษประหารชี วิต ถื อปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว น ที่ ๒๗๔/๒๔๘๐ ลง ๒๕ พ.ย.๒๔๘๐ เรื่อง ระเบี ยบการส่ งรูป ถ่ายนั กโทษ
ประหารชีวิตไปตรวจสอบ และการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้จะถูกประหารชีวิต ถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการ
ตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ บทที่ ๑ ข้อ ๒.๔ “เมื่อได้รับแจ้งจากกรมราชทัณฑ์ว่าจะประหารชีวิต
ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือผู้จะถูกประหารชีวิตแล้วตรวจสอบแจ้งยืนยันหรือไม่ยืนยันว่าเป็นผู้นั้นจริง
ไปยังคณะกรรมการประหารชีวิตดาเนินการต่อไป”

การนาความรู้ทางด้านงานทะเบียนประวัติอาชญากรไปช่วยสนับสนุนให้งานสืบสวนและ
สอบสวนเกิดประสิทธิภาพ
๑. สถานีตารวจจะต้องถ่ายภาพผู้ต้องหา (เฉพาะความผิด ๖ ประเภทตามระเบียบเกี่ยวกับคดีลักษณะ
๑๘ บทที่ ๑๑) ที่จับได้บันทึกประวัติผู้ต้องหานั้นอย่างละเอียดในแบบรายงานประวัติและตาหนิรูปพรรณ
ผู้กระทาผิด(ผ.๒) พิมพ์ฝ่ามือขวา ซ้าย และพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา ซ้าย ให้ชัดเจนถูกต้องตามวิธีการพิมพ์มือ
พร้อมกับ กรอกข้อความลงในแบบพิมพ์มือให้ ชัดเจน โดยการพิมพ์ดีดและบันทึกแผนประทุษกรรมในแบบ
รายงานแผนประทุษกรรม (ผ.๑) ให้ละเอียด
๒. ถ้าสถานีตารวจไม่สามารถถ่ายภาพและบันทึกประวัติได้ หรือไม่สะดวกก็สามารถส่งตัวผู้ต้องหาไป
ถ่ายภาพ และทาประวัติได้ที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ในส่วนภูมิภาค
๓. การพิมพ์มือผู้ต้องหาต้องพิมพ์ด้วยหมึกสาหรับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเฉพาะ ให้ชัดเจนถูกต้ องตาม
หลักวิชา และกรอกข้อความในแผ่นพิมพ์มือให้ละเอียดชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนให้
ชัดเจนอ่านง่าย
๔. การส่งข้อมูลเพื่อออกประกาศสืบจับตามหมายจับ จะต้องบันทึกตาหนิรูปพรรณให้ละเอียดพร้อม
ทั้งส่งภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตซ์มายัง กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ หน่วยพิสูจน์หลักฐานในส่วนภูมิภาค
๕. การส่ งต าหนิ รู ป พรรณทรั พ ย์ ห าย หรือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ถูก โจรกรรม ให้ ระบุ ตาหนิ
รู ป พรรณของทรั พ ย์ ที่ ห ายอย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจนโดยเฉพาะทรัพ ย์ ที่ มี ห มายเลขเครื่อ งหรื อ หมายเลข
ประจาตัวทรัพย์ที่จะต้องระบุให้ครบถูกต้องชั ดเจน เช่น หมายเลขเครื่องรถ หมายเลขเครื่องโทรทัศน์ หรือ
หมายเลขเครื่องนาฬิกาข้อมือ เป็นต้น ถ้ามีภาพถ่ายของทรัพย์นั้นให้ส่งมาด้วย ถ้าเป็นทรัพย์ที่ไม่มีตัวเลขให้
บอกตาหนิพิเศษ เช่น รอยขีดข่วน รอยบิ่นรอยร้าว หรือเครื่องหมายที่เจ้าของทาไว้เป็นพิเศษ
๖. กองทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรจะรวบรวมข้ อ มู ล ทั้ งหมด ตามข้ อ ๑-๕ จั ดเป็ น ระบบข้ อ มู ล
เข้ า คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ต รวจสอบให้ กั บ พนั ก งานสื บ สวนและสอบสวน ถ้ า หากข้ อ มู ล ในแบบรายงาน
แผนประทุษกรรม (ผ.๑-๒๕๔๕) และแบบรายงานประวัติและตาหนิรูปพรรณผู้กระทาผิด (ผ.๒-๒๕๔๕)
และแบบพิมพ์มือที่ส่งมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กองทะเบียนประวัติอาชญากรก็ไม่สามารถจะจัดเก็บเข้าเป็น
ระบบตามหลั กวิช าได้ ถ้ าต่ อ มาภายหลั งพนั กงานสื บ สวนจะมาขอตรวจสอบค้ น หาก็จะตรวจไม่ พ บเช่ น
คดีลักทรัพย์ แผนประทุษกรรม (ผ.๑) รายงานมาเพียงสั้นๆ ว่า "คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ได้เสื้อผ้าไป ๑๖๐ โหล

-๒๐มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท” หรือ “คนร้ายชิงทรัพย์ไปเป็นจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท” โดยไม่ได้อธิบายวิธีการ
ดาเนินการของคนร้าย ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์อย่างใดต่อการสืบสวนสอบสวน หรือกรณีส่งแผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือคนร้ายที่เลอะเลือนก็จะไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ต้องคืนเรื่องให้พิมพ์มือส่งมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. การประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ อันได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจทุกหน่วยที่ทาหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เช่น
สถานีตารวจท้องที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน เช่น พนักงานสอบสวน นั้น
กองทะเบียนประวัติอาชญากรขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของตารวจที่กาหนดไว้ให้ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่ กองทะเบี ยนประวัติอาชญากรจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์กับ
ผู้ใช้บริการจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรเอง
๒. การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก ส าหรับ การประสานงานกับ หน่ ว ยงานนอกสั งกั ด
สานักงานตารวจแห่งชาติมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรมการขนส่งทางบก
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ฯลฯ ในส่วนของกรมราชทัณฑ์นั้น กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรได้ติดตามประสานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาผิด ซึ่งได้แก่ คาพิพากษาของศาลหรือข้อมูลของบุคคลที่
พ้นโทษจากเรือนจา เพื่อที่จะนาข้อมูลเกี่ ยวกับผู้กระทาผิดเหล่านี้มารวบรวมให้เกิดประโยชน์กับงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการสื บ สวนอั น ได้ แ ก่
พนักงานสอบสวนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนข้อมูลผลคดีเมื่อคดีถึงที่สุด ให้สถานีตารวจท้องที่ประสาน
ข้อมูลผลคดีถึงที่สุดจากอัยการและแจ้งให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรทราบ เพื่อรวบรวมประวัติอาชญากร
ไว้ให้ครบถ้วน

