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1. วัตถุประสงค์เอกสาร 

เอกสารคู่มือใช้งาน (User Manual) จัดท าขึน้เพื่ออธิบายวิธีการใช้งานระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบและเข้าใจถึงวิธีการใช้

งานฟงัชนัก์ต่างๆ ของระบบงาน ตามขอบเขตงานที่ก าหนด อาทิ เช่น การบันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูล และการค้นหาข้อมูล 

เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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2. การเข้าใช้งานระบบ BBS (Biometric Blacklist System) 

2.1. ผู้เข้าใช้งานเข้าสู่ระบบ BBS โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ Chrome Browser ทีห่น้าจอเดสท็อป แล้วเข้า link address 

ตามก าหนด 

 

ขั้นตอนผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 

1. กรอก ชื่อผู้ใช้ ของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ 

2. กรอก รหัสผ่าน ของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ 

3. คลิก เข้าสู่ระบบ BBS ระบบจะแสดงหนา้จอหลักของระบบ BBS ในกรณีที่ไม่สามารถ Login ได้ ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน พร้อมแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอก 
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2.2. วิธีที่ 2 คลิกที่ไอคอน Home   จาก ระบบ BmBS จะปรากฏหน้า Project Deshboard กดเข้าไปที่  ระบบ

จัดเก็บข้อมูล Biometrics ของบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง ข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ บางสิทธิของ User 

login อาจจะไม่เห็นการเข้าสู่ระบบด้วยวิธีนี้ 
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2.3. เข้าสู่ระบบ แสดงหน้าจอดังภาพ 

 

 

 

 

  

หน้าส าหรับการสร้างและค้นหา BBS จาก 
Text 

หน้าส าหรับการสร้างและค้นหา BBS จาก 
Demographic + Biometrics 

หน้าส าหรับแสดงคอมเมนต์ล่าสดุ 
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3. การค้นหาข้อมูลบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าดู  

น าข้อมูลของบุคคลต้องสงสัยมาตรวจสอบในระบบ ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝา้ระวัง และ/หรือข้อมูล

หมายจับคนร้ายข้ามชาติ ด้วยขอ้มูลตัวอักษร ข้อมูลจากหนังสือเดินทาง ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า โดยมีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้

3.1. การค้นหาข้อมูลบัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าดูด้วยข้อมลู Demographic 

 

ขั้นตอนปฏิบัติ: 

ขั้นที่ 1 ท าการระบุรายละเอียดเงื่อนไขใดเงื่อนหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. เลขระเบียน 

2. เลขที่หนังสือเดินทาง 

3. ชื่อจริง 

4. นามสกุล 

5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

6. ทวีป 

7. สัญชาต ิ

ขั้นที่ 2 กดปุ่ม   เพื่อท าการค้นหาข้อมูล 
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3.2. การค้นหาข้อมูลบัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าดูด้วยข้อมลู Biometrics 

                เมื่อเข้าสู่ระบบ ท าการคลิกปุ่มเปิด 

 

4.2.1 ค้นหาข้อมูลด้วยการสแกนหนังสือเดินทาง 
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ขั้นตอนปฏิบัติ: 

ขั้นที่ 1 ท าการสแกนหนังสือเดนิทาง จากนัน้ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลตามข้อมูลหนังสือเดินทาง 

ขั้นที่ 2 คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล 

ขั้นที่ 3 ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังภาพ 

 

4.2.2 ค้นหาข้อมูลด้วยการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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ขั้นตอนปฏิบัติ: 

ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่ให้บุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวงั และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายขา้มชาติ ท าการสแกนลายพิมพ์        

นิ้วมือ  

1.1 บุคคลต้องห้าม บุคคลเฝา้ระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ท าการสแกนลายพิมพ์นิ้ว   

มือ 4 นิ้วมือขวา หรือ 4 นิ้วมือซ้าย หรือ 2 นิ้วโป้ง เมื่อท าการสแกนเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงสทีี่ปลาย

นิ้วมือ และแสดงเปอร์เซ็นความชัดของลายพิมพน์ิ้วมือ 

 

ขั้นที่ 2 คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล 

ขั้นที่ 3 ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังภาพ 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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 4.2.3 ค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายใบหน้า 

                 ค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายใบหนา้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนปฏิบัติ: 

  ขั้นที่ 1 ค้นหาข้อมูลด้วยการถ่ายภาพสด โดยการคลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะเปดิกล้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถา่ยภาพ 

จากนั้นคลิกปุ่ม  

 

                  ขั้นที่ 2 ค้นหาข้อมูลด้วยการอัพโหลดภาพถ่าย โดยการคลิกปุ่ม   เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ เช่น JPEG 2000, 

BMP, PNG, Tiff เป็นต้น จากนัน้คลิกปุ่ม  



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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                    ขั้นที่ 3 ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังภาพ 

 

 

  



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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4. การแก้ไขข้อมูลบัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าดู 

4.1. กรณีท าการบันทึกข้อมูลไปแล้ว หรือต้องการเรียกข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบมาท าการแก้ไขข้อมูล สามารถท าได้

ดังนี ้

4.1.1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วท าการคน้หาข้อมูลของบคุคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับ

คนร้ายข้ามชาติ ที่ต้องการแก้ไข จากนั้น Dubble Click รายการที่ต้องการแก้ไข 

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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4.1.2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของบคุคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ โดยสามารถ

ท าการแก้ไขข้อมูลแถบต่างๆ โดยประกอบด้วยแถบดังต่อไปนี้ 

 
1. รายละเอียดคดี  

 
 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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2. ข้อมูลหมายจับ 

 
 

3. การอนุญาตการเดินทาง 

 
 
 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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4. ข้อมูลบุคคล 

 
5. ภาพ Biometric  

- หากต้องการถ่ายภาพบุคคลตอ้งห้าม บุคคลเฝ้าระวงั และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ให้
เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม Live Capture  
- หากต้องการอัพโหลดภาพบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ให้
เจ้าหน้าที่คลิกปุ่มอัพโหลดรูปภาพ  

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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- หากต้องการอัพเดทลายพิมพน์ิ้วมือบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้าม

ชาติ ให้บุคคลดังกล่าวท าการสแกนลายพิมพน์ิ้วมือ 10 นิ้ว โดยเร่ิมจาก 4 นิ้วมือขวา 4 นิ้วมือซ้าย 2 นิ้วโป้ง 

ระบบจะแสดงเปอร์เซ็นความชดัของลายพิมพ์นิว้มือ 

 
  



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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6. Case Information 

 
 
 
 

7. ประวัติอาชญากร 

 
 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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4.1.3. เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนัน้กดปุ่ม  ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

 
 

  



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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5. การส่งออกข้อมูลบัญชีบุคคลตอ้งห้ามและบัญชีเฝ้าดู 

5.1. การส่งออกข้อมูลบัญชีบุคคลตอ้งห้ามและบัญชีเฝ้าดูด้วยรูปแบบ WSQ file 

5.1.1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเลือกรายการที่ต้องการส่งออกไฟล์ของบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/    

หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายขา้มชาติ 

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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5.1.2.  ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของบคุคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ เลือกแถบ

รายละเอียดคด ี

 

5.1.3. ท าการเลือก Export ZIP fingerprints เป็น WSQ แลว้กดปุ่ม Export Casedata as ZIP File 

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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5.1.4. การแสดงรายละเอียดไฟล์ WSQ ที่ Export จากระบบ 

 

  

5.2. การส่งออกข้อมูลบัญชีบุคคลตอ้งห้ามและบัญชีเฝ้าดู (raw data)  

5.2.1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเลือกรายการที่ต้องการส่งออกไฟล์ของบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ

ข้อมูลหมายจับคนร้ายขา้มชาติ 

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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5.2.2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของบคุคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ เลือกแถบ

รายละเอียดคด ี

 

5.2.3. ท าการเลือก Export ZIP facephotos เป็น PNG, BMP, JPEG2000, TIFF แล้วกดปุ่ม Export Casedata as ZIP 

File 

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 
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5.2.4. การแสดงรายละเอียดที่ Export จากระบบ 

 

5.3. การส่งออกข้อมูลบัญชีบุคคลตอ้งห้ามและบัญชีเฝ้าดูด้วยรูปแบบ NIST file 

5.3.1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเลือกรายการที่ต้องการส่งออกไฟล์ของบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ

ข้อมูลหมายจับคนร้ายขา้มชาติ 

 



 

เอกสารคู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน ระบบงานส าหรบัจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์น้ิวมอื
และภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องหา้ม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูล
หมายจบัคนร้ายข้ามชาติ (BBS - Biometric Blacklist System) 

 

Template version : 1.0 
Date : 24 พฤศจิกายน 2561 
  

 

คู่มือใช้งาน (User Manual)  หน้า 27 จาก 27 

5.3.2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของบคุคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ เลือกแถบ

รายละเอียดคด ี

 

5.3.3. ท าการเลือก Export as NIST File 

 

5.3.4.  File NIST ที่ Export จากระบบ 
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