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กระทรวงยุติธรรม
M I N I S T R Y   O F   J U S T I C E



	 มาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม 
พ.ศ.	2545	ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า	“ให้มีอำนาจ 
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	 เสริมสร้างและ 
อำนวยความยุติธรรมในสังคม	 และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด 
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด 
กระทรวงยุติธรรม”

พันธกิจ

อำนาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

“หลักประกันความยุติธรรม	ตามมาตรฐานสากล”

“ยุติธรรมถ้วนหน้า	ประชามีส่วนร่วม”

วิสัยทัศน์

ค่านิยมร่วมขององค์กร

	 1.	พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรม 

อย่างเท่าเทียมกัน

	 2.	 พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป	

ตามหลักสากล

	 3.	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้ 

กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล

	 4.	 พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม



ดอกไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม

ดอกบวัขาว
สัญลักษณ์แห่ง

ความยุติธรรม

อันบริสุทธิ์	

สัญลักษณ์ประจำกระทรวงยุติธรรม

ต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม

ต้นสนฉัตร
 สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม 

ที่เป็นแกนหลักแห่งความคิดในการ 

ยื นหยั ด ในหน้ าที่ ที่ จ ะ อ ำนวย 

ความยุติธรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง



  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ 

รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่าง 

รัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ 

ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง ดำเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติการ 

อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี  

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานรัฐมนตรี
Office	of	The	Minister

โทรศัพท์	:	0	2141	6435

โทรสาร		:	0	2141	9883

เว็บไซต์	:	www.moj.go.th/th/home-om

ภารกิจส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม



  ดำเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล 

เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและ 

แผนปฏิบัติการของกระทรวง กำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล รวมท้ัง  

ประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และพัฒนาระบบ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน  

ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 

เผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จัดสรรและ 

บริหารทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า ดำเนินการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยกองทุนยุติธรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบูรณาการและ 

ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง 

จริยธรรมในกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office	of	The	Permanent	Secretary

โทรศัพท์	:	 0	2141	5100

โทรสาร		:	 0	2143	8289	-	90,	0	2143	8242

เว็บไซต์	:	www.moj.go.th/th/home-om เว็บไซต์	:	www.moj.go.th/th/home-ops

หน่วยงานอำนวยการ



สำนักงานกิจการยุติธรรม
Office	of	Justice	Affair 

 “ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	 เพื่อให้คนไทย 

ยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม”

 1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม

 2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรม

  ในกระบวนการยุติธรรม

 3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วน

  ในกระบวนการยุติธรรม

โทรศัพท์	:	0	2141	3666

โทรสาร		:		0	2143	8933

เว็บไซต์		:		www.oja.go.th

อีเมล	:	webmaster@oja.go.th	

LINE	:	@weareoja

หน่วยงานอำนวยการ



 1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
สอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2.  ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศ กําหนด 
หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
 3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัต ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน 
ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
 4. จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวน 
คดีพิเศษ การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ   
พนักงานราชการ ลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงาน 
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
 5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือ 
ตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อีเมล	:	webmaster@oja.go.th	

LINE	:	@weareoja

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

สายด่วน	:	1202

เว็บไซต์		:		www.dsi.go.th

โทรศัพท์	:	0	2831	9888 

โทรสาร		:	0	2975	9888

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department	of	Special	Investigation



 มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ 

สู่ระดับสากล และมีการให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์ 

หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน 

กระบวนการยุติธรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ 

มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย ตลอดจนการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมืองานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการ  

เสนอนโยบายและทิศทางงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ให้เป็นไปตาม 

กรอบและทิศทางเดียวกัน และมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 

ธรรมาภิบาล

โทรศัพท์	 :	0	2142	3491,	0	2142	3492

โทรสาร		 :	0	2143	9068

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central	Institute	of	Forensic	Science-CIFS

เว็บไซต์	:	www.cifs.moj.go.th



 เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและ 

เสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทาง 

กฎหมาย โดยประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพในเรื่องต่างๆ อาทิ กรณีตกเป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ถูกยิง  

ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด ถูกข่มขืน หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย โดยที่ตัวเองไม่ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

และค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  

การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา มาตรา 134/1 การไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และ 

การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

สายด่วน	:	1111	กด	77

เว็บไซต์		:	 www.rlpd.go.th

โทรศัพท์	:	0	2141	2947

โทรสาร		:	0	2143	9673

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights	and	Liberties	Protection	Department

เว็บไซต์	:	www.cifs.moj.go.th



 มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย  

และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล การชำระบัญชี  

ตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน 

โดยดำเนินการยึด อายัดและจำหน่ายทรัพย์สิน รวบรวม 

ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับการฟื้นฟู 

กิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการ 

ชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม

กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

สายด่วน	:	1111	กด	79 

เว็บไซต์		:		www.led.go.th

โทรศัพท์	:	0	2881	4999 

โทรสาร	 :	0	2433	0801

กรมบังคับคดี
Legal	Execution	Department



 ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และแก้ไข 

ฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และติดตามช่วยเหลือสงเคราะห ์

ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง 

การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

ในการดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

เว็บไซต์		:		www.probation.go.th 

อีเมล	:	prprobation@gmail.com

โทรศัพท์	:	0	2141	4749  

สายด่วน		:	1111	กด	78

กรมคุมประพฤติ
Department	of	Probation



กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

โทรศัพท์	:	0	2141	6470  

เว็บไซต์		:		www.djop.go.th

 1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และ 

ครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการ 

ยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ 

 2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา 

และสงเคราะห์ และติดตามประเมินผล

 3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและ 

ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบและวิธีการ 

ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

 5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department	of	Juvenile	Observation	and	Protection



กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

โทรศัพท์	:	0	2967	2222

เว็บไซต์		:	www.correct.go.th

        มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม และแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย  

ผู้ต้องขัง โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกาย  

และจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะ 

ฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถดำรงชีวิตใน 

สังคมภายนอกได้อย่างปกติ โดยสังคมให้การยอมรับ

กรมราชทัณฑ์
Department	of	Corrections



 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558 สำนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับ  

สภาพการณ์ บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง 

บูรณาการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

ที่กำหนด อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจสอบ  

ทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน 

ยาเสพติด การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร ข้อมูลวิชาการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชน 

องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด

อำนาจหน้าที ่
 1. ดำเนินการเป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นฝ่ายอำนวยการ 

ของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง รวมทั้งงานเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดแต่งตั้ง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้ง 

หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  
Office	of	The	Narcotics	Control	Board



 2. ประเมินสถานการณ์การดำเนินงานและจัดระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติด

 3. ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและ 

งบประมาณในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การแก้ไข  

ปัญหายาเสพติดเป็นเอกภาพและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

 4. อำนวยการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการ 

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย ยทุธศาสตร ์

แผนและงบประมาณ

 5. ให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ด้านยาเสพติด

 6. เป็นศูนย์วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาและ  

สนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  

และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล ข้อมูล  

สารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 8. ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ต่อต้าน 

ยาเสพติด

 9.  เป็นศูนย์กลางการข่าวยาเสพติดของประเทศ

 10. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์	:	0	2247	0901-19  

โทรสาร		:	0	2246	8526	,	0	2247	7217

เว็บไซต์		:		www.oncb.go.th



โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม



Structure of the Ministry of Justice


