มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์บุคคล
ผู้นาเสนอ นายอนุสรณ์ สิทธิรักษ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์บุคคล เป็นส่วนหนึ่งของการชันสูตรพลิกศพ เป็นวิธีการในการตรวจสอบร่างกายของผู้ตาย
เพื่อให้สามารถบ่งชี้ได้ถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ รวมถึงการตรวจดู ตาหนิรูป พรรณสัญฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ตายว่า ได้รับการตรวจสอบว่า มีความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือไม่ และอาจสามารถระบุตัว
ผู้กระทาให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายว่าเป็นผู้ใด
เริ่มต้นจากอานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ที่เกี่ยวข้อง
กับคดี ไม่ว่าพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานนิติวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจพิสูจน์บุคคล การพิสูจน์ศพนิรนามและคนนิรนาม จึงจาเป็นที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมี ความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มความตระหนักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในภาคส่ วนของการสอบสวน
และพยานหลักฐาน (เพื่อรู้ตัวผู้กระทาผิดและพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา) พนักงานสอบสวน
มีอานาจตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใดๆ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ พนักงานสอบสวนมีอานาจให้
แพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจให้ได้ วิธีการตรวจต้องกระทาเพียงเท่าที่จาเป็นและสมควร โดยวิธีการที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ ทั้งต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น ผู้ต้องหา
ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มี เหตุอัน
สมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็น
ผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญานั้น กฎหมายไม่ได้ให้อานาจศาลหรือพนักงานสอบสวนการบังคับตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แก่ผู้จะถูกตรวจพิสูจน์ได้ เพียงแต่มีบทลงโทษของการไม่ยินยอมหรือ
ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์ตามคาสั่งศาลหรือพนักงานสอบสวนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยให้
สันนิษฐาน เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างหรือสันนิษฐาน
เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง ซึ่งเป็นการสันนิษฐานที่มีผลร้ายเท่านั้น ซึ่ง
บทบัญญัติข้อสันนิษฐานนี้ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกคดีแต่อย่างใด
พระราชบัญญัติ การให้ บ ริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 มาตรา 5 ให้ ส ถาบันมีห น้าที่ในการ
ให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยให้รวมถึงงานดังต่อไปนี้ด้วย
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(1) ช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีอาญาตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายร้องขอ
(2) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอานวยความยุติธรรม และ
การทะเบียนราษฎร ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 มิได้กาหนดบทลงโทษแต่อย่างใดหาก
กระทาการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้ ของประชาชนที่
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การของรั ฐ โดยประชาชนไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น
เมื่อประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารแล้วจะนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง ปกป้องประโยชน์
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการนี้ มีหลักการและแนวคิดให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆของรัฐ
การรั บ รองสิ ท ธิ ข องประชาชนในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ โดยมี ห ลั ก การเปิ ด เผยเป็ น หลั ก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น โดยกาหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐต้องจัด ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกัน
การใช้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายแก่บุคคลเจ้าของข้อมูล บทลงโทษตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผูใดไม
ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตาม มาตรา 32 ตองระวางโทษจาคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
พระราชบัญญั ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal
Data ) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทาให้ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่นเลขประจาตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โ ทรศัพท์ อีเมล ข้ อมูล ทางการเงิน เชื้ อชาติ ศาสนา พฤติก รรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ สาหรั บข้อมูลคนตาย ข้อมูลนิติบุคคลไม่เป็นข้อมูล ส่วนบุคคล ตามกฎหมายนี้
เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้เก็บรวบรวม ผู้ใช้ แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้น กล่าวคือ ต้องขออนุมัติจากเจ้าของข้อมูลก่อน ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขหรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล เช่น สถานพยาบาลจะต้องเก็บข้อมูลของผู้ป่วยให้เป็นความลับ และไม่ เปิดเผยให้กับผู้อื่น ธนาคาร
ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับรายการฝาก ถอน เงิน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบ หรือทาลาย
ข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล สาหรับบทลงโทษสาหรับความผิดมีดังนี้ ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง
หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศ โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นเกิดความ
เสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ล่วงรู้ข้อมูลส่วน
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บุคคลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ แล้วนาไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ(มาตรา 80-81 ) กระทาความผิดที่เป็นการ
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ไม่แจ้งวั ตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เจ้ าของข้อมูลส่ ว นบุ คคลทราบ ขอความยินยอมโดยการหลอกลวงเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคล โทษปรับทาง
ปกครองสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ห้ า ล้ า นบาท(มาตรา 82-91)ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากการกระทา หรือละเว้นการกระทา เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ และ
อานาจตามกฎหมาย นอกจากค่าสินไหมทดแทนที่ แท้จริงแล้วศาลมีอานาจสั่งให้ จ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อ
การลงโทษเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่เกิ นสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง อายุความฟ้องคดี สามปีนับแต่วันที่
ผู้เสียหาย รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัว ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่ต้องรับ
ผิด หรือสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล( มาตรา 77 )
การตรวจพิสูจน์หรือการเก็บตัวอย่างทุกประเภท เช่น ตัวอย่างเลือด เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เนื้อเยื่อผิวหนัง
เส้นผมหรือขน น้าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม ลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพถ่าย
เพื่อพิสูจน์บุคคลจากผู้ต้องหา ซึ่งผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตรวจพิสูจน์ต้องขอความยินยอมจาก
บุคคลดังกล่าว ตลอดจนเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ หากมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาจจะสุ่ม
เสี่ยงในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือการได้มาโดยมิชอบ และในการนาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้
นั้ น มิไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งตามหลั ก ในประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา และพระราชบัญ ญั ติอื่ น ๆ
ประกอบ ผลคือพยานหลักฐานชิ้ นนั้นไม่สามารถรับฟังได้ทาให้ไม่สามารถนาตัวผู้กระทาความผิดที่แท้จริงมา
ฟ้องลงโทษได้ และอาจจะสุ่มเสี่ยงในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทาให้เกิดการฟ้องร้องหรือ
ร้องเรีย นได้ ดังนั้ นเจ้ าหน้าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักและมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ไม่ผิดต่อ ข้อกฎหมายและทางานได้อย่าง
ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลมีดังนี้
1. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในส่ วนของการทาหนังสือให้ ยินยอมในการให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข้องส่วนบุคคลที่มาแจ้งบุคคลสูญหาย หรือเปลื่ยนชื่อ-สกุลศพนิรนาม การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
อาทิ ตรวจสารพันธุกรรม เก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้ม พิมพ์ลายนิ้วมือ บันทึกภาพ
2. จัดทาระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการ การรับแจ้งบุคคลสูญหาย ให้มีความ
กระชับโดยการแจ้งสิทธิ ขั้นตอนการดาเนินการ วัตถุประสงค์ของการตรวจพิสูจน์บุคคล ตลอดจนการให้ความ
ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีหนังสือให้ลงลายมือชื่อก่อนที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะดาเนิน
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและตรวจพิสูจน์บุคลต่อไป
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