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พระราชบัญญัติ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  การให้บริการตรวจพิสูจน์ให้ทราบความจริง

โดยนําหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  และการแพทย์มาใช้  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงอย่างใด 

“ข้อมูล”  หมายความว่า  ข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวทิยาศาสตร์ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์   
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๕ ให้สถาบันมีหน้าที่ในการให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์   
โดยให้รวมถึงงานดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีอาญาตามท่ีเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

(๒) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  การอํานวยความยุติธรรม  
และการทะเบียนราษฎร  ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

(๓) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองหรืออํานวยความยุติธรรม 
แก่เด็กและเยาวชนตามที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ผู้ปกครอง  ผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
ร้องขอ 

(๔) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ  
ในกรณีที่เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา  ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้ตรวจซ้ําได้ต่อเม่ือไม่ได้อยู่ในระหว่าง
การตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอื่นที่ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  และต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรม 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชน 
(๖) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ  และภาคเอกชน  ในการพัฒนางาน

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
(๗) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐในการวิจัยและพัฒนาเพื่อกําหนดค่าพื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีมีการร้องขอตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ที่เก่ียวกับ

การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันต้องเป็นอิสระและเป็นไปตามหลัก
วิชาชีพและมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด   

ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่กํากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์อาจได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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มาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามมาตรา  ๕   
จากผู้ที่ร้องขอที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

สถาบันอาจงดหรือลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามมาตรา  ๕  ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแต่ให้สถาบันหักเป็น
ค่าใช้จ่ายได้ในอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๒ 
ข้อมูล 

 
 

มาตรา ๘ ข้อมูลให้ถือเป็นความลับ  และสถาบันมีหน้าที่เก็บรักษาและทําลายตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ให้กระทําได้เฉพาะแก่ผู้ร้องขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
เท่านั้น  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลตามคําสั่งศาลหรือเปิดเผยข้อมูลตามมติของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรม   

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
นายกแพทยสภา  ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตาํรวจ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน
ไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  ด้านกฎหมาย  และด้านการสอบสวนที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
    (ก) คุณสมบัติ 
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     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
    (ข) ลักษณะต้องห้าม 
     (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔) เคยถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะกระทําผิดวินัย 
     (๕) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพนั้น 
     (๖) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกิน 
สองวาระมิได้ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ

หย่อนความสามารถ 
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยังไม่ครบวาระ  

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการอื่น   

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน   
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ในกรณีมีการร้องขอตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ที่เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  ทั้งนี้  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๓) กําหนดขอบเขตของผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในการขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา  ๕  (๒)  และ  (๔)  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน  และหลักเกณฑ์
และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเก็บรักษาและทําลายข้อมูล 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมูล   
(๗) กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  ภาคเอกชน  รวมทั้ง

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
(๘) ออกระเบียบกําหนดอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ

เจ้าหน้าที่ของสถาบัน 
มาตรา ๑๖ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในมาตรา  ๑๖   

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้กําหนดมาตรฐานตามมาตรา  ๖ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อกระบวนการยุติธรรมและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพ่ืออํานวยความยุติธรรม
ให้เกิดขึ้น  สมควรจัดให้มีบริการในด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นการทั่วไป  รวมตลอดทั้งส่งเสริม 
และพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


