กฎหมายข้อบังคับการเผยแพร่ภาพและข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
ผู้นำเสนอ นำงสำวพลอยศมน เอี่ยมศิลำ นักนิติวิทยำศำสตร์ชำนำญกำร
ชื่อหน่วยงำน : กลุ่มติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม กองพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์
ศพนิรนำม สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
ด้วยปั จจุบัน ควำมก้ำวหน้ ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีกำรพัฒนำอย่ำงไร้ขีดจำกัด ประกอบกับสื่อออนไลน์
สำมำรถเข้ำถึงผู้คนได้ทุกกลุ่มทุกระดับ ดังนั้นข้อมูลต่ำงๆ จึงถูกเผยแพร่ไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงในเวลำที่รวดเร็ว หำกทว่ำ
ผลกระทบยังคงมีให้เห็นได้ทั่ว ไป คือ กำรเผยแพร่ที่อำจจะเป็นกำรกระทบสิทธิส่ว นบุคคล มีควำมสุ่ มเสี่ ยงในกำรถูก
ฟ้องร้อง ซึ่งเมื่อศึกษำถึงกฎหมำยข้อบังคับพบว่ำยังขำดแนวทำงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ทำหน้ำที่เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม (ค.พ.ศ.)
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำยและพิสูจน์ศพนิรนำม พ.ศ. ๒๕๕๘
และมีหน้ำที่หนึ่งในกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคนหำย และศพนิรนำม ให้ประชำชนได้รับทรำบเพื่อเป็ นช่องทำงในกำร
ช่วยเหลือสนับสนุนกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำมของหน่วยงำนของรัฐ โดยเน้นเรื่องควำมปลอดภัยของ
ข้อมูล และกำรไม่กระทบสิทธิเจ้ำของข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกำรละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลได้ ดังนั้น กำรศึกษำ
กฎหมำย กฎระเบี ยบ ข้อบั งคับ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเผยแพร่ภำพและข้ อมูลคนหำย คนนิรนำม และศพนิรนำมจะช่ว ย
สนั บ สนุ น ในกำรปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ และข้ อมู ล ที่ มีก ำรเผยแพร่จ ะเป็น ไปตำมกรอบที่ร องรับ ด้ว ยข้ อกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรเผยแพร่ภำพและข้อมูลเกี่ยวกับคนหำย และศพนิรนำม ของสถำบันนิติวิท ยำศำสตร์นั้นปัจจุบันได้ทำกำร
เผยแพร่ตำมกรอบกฎหมำยที่รองรับ ดังนี้
การเผยแพร่ ภ าพและข้อมูลคนหาย สำมำรถทำได้โ ดยอำศัย อำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๔ อนุ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ งำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พระรำชบัญญัติกำรให้บริกำร
ด้ำนนิ ติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มำตรำ ๕ อนุ ๒ ให้ บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์เพื่อ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กำรอ ำนวยควำมยุ ติ ธ รรมและกำรทะเบี ย นรำษฎร ตำมที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร้ อ งขอ ระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ (๕)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคนหำยและศพนิรนำมให้ประชำชนได้รับทรำบเพื่อเป็นช่องทำงในกำรช่วยเหลือสนับสนุนกำร
ติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำมของหน่วยงำนรัฐ กฏกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันนิติ วิทยำศำสตร์
กระทรวงยุติธรรม ข้อ ๙ (๕) ให้สถำบันนิติวิทยำศำสตร์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ คนหำย และศพนิรนำม ให้ประชำชน
ได้รับทรำบเพื่อเป็นช่องทำงในกำรช่วยเหลือและสนับสนุนกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำมของหน่วยงำนรัฐ
การเผยแพร่ภาพและข้อมูลของศพนิรนาม สำมำรถทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๖ ข้อมูลของคนตำยไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยนี้ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำร
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำม คนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ (๕) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
คนหำยและศพนิ ร นำมให้ ป ระชำชนได้รั บ ทรำบเพื่อเป็นช่องทำงในกำรช่ว ยเหลื อสนับสนุนกำรติดตำมคนหำยและ
กำรพิสูจน์ศพนิรนำมของหน่วยงำนรัฐ กฏกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ข้อ ๙ (๕) ให้สถำบันนิติวิทยำศำสตร์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคนหำย และศพนิรนำม ให้ประชำชนได้รับทรำบเพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรช่วยเหลือและสนับสนุนกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำมของหน่วยงำนรัฐ และยังใช้ประมวล
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กฏหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๑๕๔ กำรชันสูตรพลิกศพให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทำควำมเห็นเป็นหนังสือ
แสดงเหตุและพฤติกำรณ์ที่ตำย ผู้ตำยคือใคร ตำยที่ไหน เมื่อใด ถ้ำตำยโดยคนทำร้ำย ให้กล่ำวว่ำใครหรือสงสัยว่ำใครเป็น
ผู้กระทำผิดเท่ำที่จะทรำบได้ เพื่อพิสูจน์ทรำบว่ำผู้ตำยคือใครในกรณีศพนิรนำม ร่วมกับแพทย์นิติเวชอีกด้วย กำรอำศัย
อำนำจตำมมำตรำ ๑๕๔ เมื่อมีศพนิรนำมเข้ำมำยังสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ควรจะดำเนินกำรจัดทำแบบฟอร์มให้แพทย์ผู้
ที่ชันสูตรพลิกศพนิรนำมเซ็นต์ยินยอมให้เผยแพร่ภำพและข้อมูลศพนิรนำมรวมถึงกำรตรวจพิสูจน์อื่นๆได้ เพื่อพิสูจน์
ทรำบว่ำ ผู้ตำยเป็นใคร
ส่ ว นกำรเผยแพร่ ค นนิ ร นำมซึ่ ง ปั จ จุ บั น สถำบั น นิติ วิ ท ยำศำสตร์ ยั ง ไม่ มี ก ำรเผยแพร่ ข้ อมู ล ดั ง กล่ ำ ว แต่ จ ำก
กำรศึกษำจำกกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องพบว่ำการเผยแพร่ภาพและข้อมูลของคนนิรนาม สำมำรถทำได้โดย
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๒๐ วรรค ๒ ในกรณีเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว ให้ขอควำมยินยอมจำกผู้
พิทักษ์ที่มีอำนำจกระทำแทนคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเผยแพร่ภำพและข้อมูล คนนิรนำม
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ได้ผลักดัน ร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำย
พิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม พ.ศ. ...... ได้มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ให้สถำบันนิติวิทยำศำสตร์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
คนหำย คนนิรนำม และศพนิรนำมได้ และควรมีกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือหนังสือให้ควำมยินยอมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องที่ได้ตรวจสอบข้อมูล คนนิรนำมมำแล้ว เพื่อให้ควำมยินยอมกับสถำบันนิติวิทยำศำสตร์เป็นลำยลักษณ์อักษร
ให้สำมำรถเผยแพร่ภำพและข้อมูล คนนิรนำม ตำมกรอบกฎหมำยของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ในกำรเผยแพร่ภำพและข้อมูลคนนิรนำมให้ถูกต้องตำมกรอบกฎหมำยต่อไป
จำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ข้อสังเกตในกำรเผยแพร่ข้อมูลถึงแม้จะยกเว้น
งำนนิ ติวิทยำศำสตร์ แต่ก็ต้อ งจั ดให้ มีก ำรรั ก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ของข้ อมูล ส่ ว นบุ คคลให้ เป็น ไปตำมมำตรฐำน
มีผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งทำหน้ำที่ควบคุม ประมวลผล ป้องกันกำรถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและให้มีช่องทำงประสำนติดต่อ
ระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลได้
เอกสารอ้างอิง
๑. พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ประมวลกฏหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
๓. พระรำชบัญญัติกำรให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. กฏกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม
๕. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ขอบเขตกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
๗. สื่อออนไลน์ เรื่อง กฏหมำยคุ้มครองส่วนบุคคล : PDPA สำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ที่ปรึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้บริหำรข้อมูลระดับสูง สำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล
2

