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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และทางการแพทย์ประกอบการดําเนินคดี โดยการกําหนดและกํากับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วย
ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละผู้ ช่ ว ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
รวมทั้ ง กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ ช่ ว ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
(๒) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดหลักเกณฑ์
มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(๓) ดําเนินการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้ง
เพื่อเป็นเงินสนับสนุนสถานพยาบาล
(๔) ปฏิบัติงานและให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยดําเนินการเองหรือร่วมมือกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์
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(๕) ช่วยเหลือและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์
(๗) ศึกษา วิจัย สนับสนุนเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ หรือร่วมดําเนินการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับ
นิติวิทยาศาสตร์กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น
(๘) ประสานงานและกํ า กั บ ดู แ ลให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ดํ า เนิ น งาน
ด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
(๙) ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย
(๑๐) ปฏิ บัติ การอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นอํานาจหน้ าที่ ของสถาบัน หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
(๓) กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) สํานักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
ข้อ ๔ ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายในสถาบัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสถาบัน
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา
การบริหารของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสถาบัน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสถาบัน
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในสถาบัน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสถาบัน
และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าที่ดังกล่าว
ให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน
(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสถาบัน
(๔) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของสถาบัน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า
และผลงานของสถาบัน
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
(๗) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา
งานเกี่ยวกั บความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้า ที่ ความรับผิด ทางแพ่งอาญา ดําเนินการทางวินั ย
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๘) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน
(๙) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสถาบัน
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครบทุกสาขาในกรณีต่าง ๆ เพื่อเป็น
พยานหลักฐานประกอบคดี รวมทั้งวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากผลการตรวจพิสูจน์ในคดี
(๒) ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม จัดทําฐานข้อมูลสารพันธุกรรมบุคคลสูญหาย และฐานข้อมูล
สารพันธุกรรมบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และร่องรอยการกระทําผิด
ในคดีต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ตรวจร่างกายและวัตถุพยาน และตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคลในกรณีการโต้แย้ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว พิสูจน์สัญชาติและการกระทําความผิดตามกฎหมาย และทํารายงานเสนอ
ความเห็นต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และประสานงานนําผู้ป่วยทางจิตเข้ารับการดูแลในสถานที่ที่กําหนด
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(๓) ชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมในกรณีถูกวิส ามัญฆาตกรรม และศพ
ไม่ทราบชื่อ ศพที่ญาติร้องขอ และศพที่ตายผิดธรรมชาติ เพื่อหาสาเหตุการตายและพฤติการณ์การตาย
รายงานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือญาติผู้ตายตามที่ได้รับการร้องขอ
(๔) รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการสูญหายของบุคคล และประสานงานกับหน่วยงานอื่น
เรื่องบุคคลสูญหาย
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ สํานักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
(๒) รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติผิดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(๓) ดําเนินการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้ง
เพื่อเป็นเงินสนับสนุนสถานพยาบาล
(๔) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งขึ้นทะเบียนการบริการทางนิติวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้
(๕) ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และระบบงานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ
(๗) ศึกษา วิจัย สนับสนุนเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ หรือร่วมดําเนินการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับ
นิติวิทยาศาสตร์กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น
(๘) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรม
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๙ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยจัดตั้งกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับ
สภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

