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วิสัยทัศน์
“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐาน
สากล”

ค่านิยมร่วมขององค์กร 
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให ้
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้ 
กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล
3. พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารความยุติธรรม
และการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยในสังคม

อ�านาจหน้าที ่
กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 32 แห ่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งก�าหนด 
อ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว ้ว ่า 
“ให้มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
กระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอ�านวย
ความยุ ติธรรมในสังคม และราชการ อ่ืน 
ตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ี 
ของกระทรวงยุติธรรมหรือส ่วนราชการ 
ที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

สัญลักษณ์ประจ�า 
กระทรวงยุติธรรม

ดอกไม้ประจ�ากระทรวงยุตธิรรม 
ดอกบัวขาว 
สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม 
อันบริสุทธิ์
 
ต้นไม้ประจ�ากระทรวงยุติธรรม
ต้นสนฉัตร
สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม  
ท่ี เป ็นแกนหลักแห ่ งความคิด 
ในการยืนหยัดในหน้าทีท่ี่จะอ�านวย 
ความยุติธรรมอย่างไม่ปล่ียนแปลง
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ส�ำนักงำนรัฐมนตรี

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ กล่ันกรองเรือ่งเพือ่เสนอรฐัมนตร ี
รวมท้ังเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉยัสัง่การของรฐัมนตร ี สนับสนุน
การท�างานของรฐัมนตรใีนการด�าเนินงานทางการเมืองระหว่างรฐัมนตร ี
รัฐสภา และประชาชน ประสานงานการตอบกระทู ้  ชี้ แจงญัตติ  
ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอ่ืนทางการเมือง ด�าเนินการพิจารณา 
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  
ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให ้ เป ็นอ�านาจหน ้า ท่ี 
ของส�านักงานรัฐมนตรีหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

โทรศัพท์ 0 2141 6435
โทรสาร 0 2143 9883  
เว็บไซต์ www.moj.go.th/home-om

ภารกิจส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

Office of The Minister
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ด�าเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�าข้อมูล 
เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  
แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป ็นแนวทาง 
และแผนปฏิบัติการของกระทรวง ก�ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล  
รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและ 
การบริการของหน่วยงาน ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ  
พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง  
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจัดสรรและบริหารทรัพยากรให้เกิดการ 
ประหยัดและคุ้มค่า 

โทรศัพท์ 0 2141 5100 
โทรสาร 0 2143 8289 - 90, 0 2143 8242
เว็บไซต์ www.moj.go.th/home-ops

หน่วยงานอ�านวยการ

Office of The Permanent Secretary
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ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

1. รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติและด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2.   ศกึษา วเิคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบรหิารงาน 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติ
3. สนับสนุนและด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม 
แห่งชาติ
4. ประสานและด�าเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม 
และทางด้านอาชญาวิทยา รวมท้ังติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ 
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.  พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
6.   ด�าเนินการและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรในกระบวนการยติุธรรม 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7.  บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให ้ เป ็นอ�านาจหน้าที ่
ของส�านักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์ 0 2141 3666
โทรสาร 0 2143 8933
เว็บไซต์ www.oja.go.th

Office of Justice Affairs

manualTH.indd   5 2/3/2017   11:00:15 PM



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีภารกิจเก่ียวกบัการป้องกัน  การปราบปราม 
การสืบสวนคดีความผิดทางอาญาท่ีต้อง 
ด�าเนนิการสืบสวนและสอบสวน  โดยใช้วธีิการ 
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน 
คดีพเิศษ โดยมอี�านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี
1.  รบัผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดพีเิศษ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวน 
คดพีเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน 
คดพีเิศษ  และตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ 
คดีพิ เศษประกาศก�าหนดหรือตามมติ 
ของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจน 
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน 
อันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ีเป็นคดพีเิศษ
3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห ์

ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน  
ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ
4.   จดัให้มีการศกึษา   อบรม   และพฒันาระบบงาน 
ก า ร สื บ ส ว น แ ล ะ ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ 
การพฒันาความรู้และการประเมนิสมรรถภาพ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน 
ราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากร 
ท่ีเก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะมฐีานะเป็นพนกังานสอบสวน 
คดีพเิศษหรอืเจ้าหน้าท่ีคดพีเิศษหรอืไม่
5. ด�าเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและ 
ระเบียบที่อยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของกรมและ 
งานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนด 
ให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ี 
รฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

โทรศัพท์ 0 2 831 9888 ต่อ 1218 
โทรสาร 0 2975 9888
สายด่วน 1202
เว็บไซต์ www.dsi.go.th

กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยุติธรรม

Department of Special Investigation
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สถำบันนิติวิทยำศำสตร์

มีภารกิจเก่ียวกับให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
และทางการแพทย์ประกอบการด�าเนินคดีอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้ 
คณะกรรมการก�ากับมาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  
โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ 
เพือ่ประกอบการด�าเนินคดตีามค�าร้องขอ  ให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร์ 
เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองและอ�านวยความยุติธรรม  
แก่เด็กและเยาวชนและการให้บริการเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง 
อย่างใดตามค�าร้องขอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เอกชน
3. พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการท�าวิจัย เพื่อพัฒนาก�าหนด 
ค่าพื้นฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการติดตาม 
คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)

โทรศัพท์ 0 2142 3491-2
โทรสาร 0 2143 9068
เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th

Central Institute of Forensic Science 
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม คุ ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิ 
และเสรภีาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประชาชนได้รบัความช่วยเหลอื 
ทางกฎหมาย โดยประชาชนสามารถขอรับความช ่วย เหลือ 
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ อาทิ กรณีตกเป็น 
ผู้เสียหายหรือจ�าเลยในคดีอาญา ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด  
ถูกข่มขืน หรือถูกท�าร้ายร่างกาย โดยท่ีตัวเองไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในการกระท�าความผิด ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไข 
เพิม่เติม  (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2559  การรบัเรือ่งราวร้องทุกข์ การให้ค�าปรกึษา 
ทางกฎหมาย การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนคดีอาญา  
มาตรา 134/1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546  
และการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

สายด่วนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
โทร. 1111 กด 77
เว็บไซต์ www.rlpd.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

Rights and Liberties Protection Department
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สายด่วนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
โทร. 1111 กด 77
เว็บไซต์ www.rlpd.go.th

กรมบังคับคดี

มีภารกิจเกีย่วกับการบังคบัคดแีพ่ง  คดล้ีมละลายและการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีตามค�าส่ังศาล 
การช�าระบัญชีตามค�าส่ังศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
และการประเมนิราคาทรพัย์สิน   โดยด�าเนนิการยดึ  อายัด  จ�าหน่ายทรพัย์สนิ  รวบรวมทรพัย์สิน 
ของลูกหน้ีในคดีล้มละลาย ตลอดจนก�ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี เพื่อให้เจ้าหนี ้
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

โทรศัพท์  02 881 4999
โทรสาร 0 2433 0801
สายด่วน 1111 กด 79
เว็บไซต์ www.led.go.th

Legal Execution Department

1.  ด�าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค�าสั่งศาล
2 .  ด� า เ นิ น ก า ร บั ง คั บ ค ดี ล ้ ม ล ะ ล า ย 
ตามค�าสั่งศาล
3. ด�าเนินการฟื ้นฟูกิจการของลูกหน้ี 
ตามค�าสั่งศาล
4. ด�าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชี
ของ ผู ้ มีส ่ วน ได ้ เ สีย เ พ่ือรับส ่ วนแบ ่ ง 
จากคดีตรวจสอบค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
5. ช�าระบัญชีห้างหุ ้นส่วน บริษัท หรือ
นิติบุคคลในฐานะผู้ช�าระบัญชีตามค�าสัง่ศาล

6. รับวางทรัพย์จากลูกหน้ี หรือผู้มีสิทธิ
วางทรัพย์
7.  ด�าเนินการประเมินราคาทรัพย์
8.  ด�า เ นินการเ ก่ียวกับการเดินหมาย  
ค�าคู่ความหนังสือ หรือประกาศของศาล 
หรือหน่วยงานในสังกัดกรม
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
ให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ี 
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
หรือตามค�าสั่งศาล 
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กรมคุมประพฤติ

ด�าเนินการเก่ียวกับการแก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระท�าผิดในชมุชน ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคบับ�าบัด และติดตามช่วยเหลอืภายหลังปล่อย 
ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมท้ังเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ของครอบครัว ชุมชน และภาคเครือข่ายในการดูแล แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟ ู
ผู้กระท�าผิด

โทร. 0 2141 4749
โทรสาร 0 2143 8826
สายด่วนกรมคุมประพฤติ 1111 กด 78
เว็บไซต์ www.probation.go.th

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

Department of Probation
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานด้วยการบริหารงานยุติธรรมของเด็ก 
และเยาวชนในสังกัดกระทรวงยติุธรรม ท่ีส่งเสรมิการพทัิกษ์ คุม้ครองสิทธ ิ
และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน 
ครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ศึกษาและด�าเนินการ 
ป้องกัน แก้ไข บ�าบัด ฟ้ืนฟ ูพฤติกรรมเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว 
และอยูใ่นสังคมได้อย่างปกติสุข  สามารถรบัผดิชอบต่อตนเอง  รบัผิดชอบ 
ต่อครอบครัว และสร้างเสริมประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้

โทรศัพท์ 0 2141 6473-4
โทรสาร 0 2143 8471
เว็บไซต์ www.djob.go.th

Department of Juvenile Observation and Protection
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กรมรำชทัณฑ์

มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมและแก้ ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
โดยมุ ่งพัฒนาเป ็นองค ์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  เพื่อแก ้ ไข  
ฟื ้นฟูผู ้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  
ไม่หวนกลับมากระท�าผดิซ�า้  ได้รบัการพฒันาทักษะฝีมอืในการประกอบ 
อาชีพท่ีสุจริต และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ 
โดยสังคมให้การยอมรับ 

โทรศัพท์ 0 2967 2222
โทรสาร 0 2967 3302
เว็บไซต์ www.correct.go.th

Department of Corrections
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมยำเสพติด

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ป.ป.ส. 
มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  
โดยการเฝ ้าระวังการแพร ่ระบาดของยาเสพติด ก�าหนดและ 
ปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ บริหารจัดการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างบูรณาการ ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีก�าหนด อ�านวยการให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย 
เก่ียวกับยาเสพติด การตรวจสอบทรพัย์สนิคดียาเสพติด เป็นหน่วยงาน 
กลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การประสาน 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร ข้อมูลวิชาการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุน 
ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการด�าเนินงาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โทรศัพท์ 0 2247 0901-19
โทรสาร 0 2246 8526, 0 2247 7217
สายด่วน 1386
เว็บไซต์ www.oncb.go.th

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

Office of The Narcotics Control Board
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