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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
www.moj.go.th
Facebook : กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรมฉบับประชาชน
พิมพ์ครั้งที่  1  จ�านวน  50,000 เล่ม
ปีที่ผลิต เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice



10 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน

สารบัญ

ภารกิจและงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

หน้าที่ 12   โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม 

หน้าที่ 14   วิสัยทัศน์ 

   ค่านิยมร่วมองค์กร 

หน้าที่ 15   พันธกิจ 

   อ�านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม 

หน้าที่ 16   สัญลักษณ์ประจ�ากระทรวงยุติธรรม 

                ดอกไม้ประจ�ากระทรวงยุติธรรม 

   ต้นไม้ประจ�ากระทรวงยุติธรรม

หน้าที่ 20   ส�านักงานรัฐมนตร ี

หน้าที่ 21   ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หน้าที่ 22   กรมคุมประพฤติ 

หน้าที่ 34   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

หน้าที่ 52   กรมบังคับคดี  

หน้าที่ 70   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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หน้าที่ 74     กรมราชทัณฑ์ 

หน้าที่ 80     กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หน้าที่ 84     ส�านักงานกิจการยุติธรรม 

หน้าที่ 126   สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

หน้าที่ 132   ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

หน้าที่ 144   สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

หน้าที่ 146   สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

หน้าที่ 150   ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 

หน้าที่ 156   ส�านักงานกองทุนยุติธรรม
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โครงสร้าง 
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานอ�านวยการ กลุม่ภารกิจด้านอ�านวยความยุตธิรรม

ส�านักงานรัฐมนตรี

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม   กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม   สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
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กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

  กรมคุมประพฤติ

  กรมบังคับคดี

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

  กรมรำชทัณฑ์

1. คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติ

จั ดตั้ ง ต ำมพระร ำชบัญญั ติ พัฒนำ 
กำรบริ หำรงำนยุ ติ ธ ร รมแห ่ งชำ ติ  
พ.ศ. 2549

จั ดตั้ ง ต ำมพระรำชกฤษฎี ก ำจั ดตั้ ง 
สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554

จั ด ตั้ ง ต ำมพระร ำช บัญ ญัติ ส ถ ำ บัน
อนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 2550

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรมรกัษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภำ 
พ.ศ. 2507

รั ฐมนตรี ว ่ ำกำรกระทรวงยุ ติ ธ รรม 
รั กษำกำรตำมพระรำช บัญญัติ สภำ 
ทนำยควำม พ.ศ. 2528

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม

2. สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

6. ส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

3. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

4. เนติบัณฑิตสภา

5. สภาทนายความ

ส�ำนักงำน ป.ป.ส.

1

2

3

4

5

6
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ค่านิยมร่วมขององค์กร

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม
บนรากฐานของความเท่าเทียม

“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

วิสัยทัศน์

กระทรวงยุติธรรม
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พันธกิจ

อ�านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

1. ก�ำหนดนโยบำยและแผน ทิศทำงกำรพัฒนำ และบูรณำกำรงำนยุติธรรม
2. ให้บริกำรงำนยุติธรรมเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงควำมยุติธรรม
3. พัฒนำพฤตินิสัยผู้กระท�ำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
4. สนับสนุนกำรป้องกันอำชญำกรรม และปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ
5. บรูณำกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้สงัคมปลอดภยัจำกยำเสพตดิ

มำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนด 
อ�ำนำจหน้ำทีข่องกระทรวงยตุธิรรมไว้ว่ำ “ให้มอี�ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจัดกำร 
กระบวนกำรยุ ติ ธ ร รม  เ ส ริ มสร ้ ำ ง และอ� ำนวยควำมยุ ติ ธ ร รม ในสั ง คม  
และรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงยุติธรรม 
หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”



กระทรวงยุติธรรม

สัญลักษณ์ประจ�ากระทรวงยุติธรรม

• ดอกไม้ประจ�ากระทรวงยุติธรรม

• ต้นไม้ประจ�ากระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมมีต้นไม้และดอกไม้ประจ�ำกระทรวง ประกอบด้วย ต้นสนฉัตร 
และดอกบัวขำว โดยมีที่มำจำกวันก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม คือ วันพุธท่ี 25 มีนำคม  
พ.ศ. 2434 ซึง่ม ี “ต้นสนฉตัร” เป็นต้นไม้ประจ�ำวนัพธุ และม ี “ดอกบวั” เป็นดอกไม้ 
ประจ�ำวันพุธ ประกอบกบัสปีระจ�ำกระทรวงยตุธิรรมคอืสขีำว จงึได้ก�ำหนดให้ต้นไม้ประจ�ำ 
กระทรวงยตุธิรรม คอื “ต้นสนฉตัร” และดอกไม้ประจ�ำกระทรวงยตุธิรรม คอื “ดอกบวัขำว” 

ดอกบัวขาว : สัญลักษณ์แห่งควำมยุติธรรม
อันบริสุทธิ์

ต้นสนฉัตร : สัญลักษณ์แห่งควำมยุติธรรมที่เป็น
แกนหลักแห่งควำมคิดในกำรยืนหยัดในหน้ำที่ที่จะ
อ�ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง
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ภารกิจและ 
งานบริการ
ของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม



ส�ำนักงำนรัฐมนตรี  
Office of The Minister

ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี  
รวมทั้งเสนอควำมเห็นประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของรัฐมนตรี สนับสนุนกำรท�ำงำน 
ของรัฐมนตรีในกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเมืองระหว่ำงรัฐมนตรี รัฐสภำและประชำชน  
ประสำนงำนกำรตอบกระทู ้ ชี้แจงญัตติ ร ่ำงพระรำชบัญญัติ และกิจกำรอ่ืน 
ทำงกำรเมือง ด�ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอควำมช่วยเหลือ 
ต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน 
รัฐมนตรีหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

โทรศัพท์  0 2141 6435 

โทรสาร  0 2143 9883 

เว็บไซต์  www.moj.go.th/th/home-om
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
Office of The Permanent Secretary

ด�ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท�ำข้อมูลเพื่อใช ้
ในกำรก�ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง แปลงนโยบำย 
ของรั ฐบำลและนโยบำยของ รัฐมนต รี เป ็ นแนวทำงและแผนปฏิ บัติ ก ำร 
ของกระทรวง ก�ำกับ เร่งรัด ติดตำมประเมินผล รวมท้ังประสำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช ้
ในกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรของหน ่วยงำน ดูแลงำนประชำสัมพันธ ์  
กำรต่ำงประเทศ พัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่ำวของกระทรวง  
สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรให้เกิดกำรประหยัด 
และคุ ้มค่ำ ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนยุติธรรมและกฎหมำยอื่น 
ที่เ ก่ียวข้อง รวมทั้งบูรณำกำรและขับเคล่ือนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

โทรศัพท์  0 2141 5100 

โทรสาร  0 2143 8289 - 90, 0 2143 8242 

เว็บไซต์  www.moj.go.th/th/home-ops
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กรมคุมประพฤติ  
Department of Probation

กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด 
ในชุมชน และติดตำมช่วยเหลือสงเครำะห์ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม  
รวมทั้งเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภำคีเครือข่ำยในกำรดูแล 
และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

โทรศัพท์  0 2141 4749   โทรสาร  0 2143 8835 
สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร 1111 กด 78 

เว็บไซต์  www.probation.go.th 
อีเมล  prprobation@gmail.com 
Facebook  กรมคุมประพฤติ Department of Probation 
Twitter  กรมคุมประพฤติ 
YouTube  กรมคุมประพฤติ 
ไปรษณีย์  ตู้ ปณ. 29 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

กรุงเทพมหานคร 10215 

หน่วยงานภายในกรมคุมประพฤติและส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 และชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
สถานที่ติดต่อ

22 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
     พบธุรกำรคดีเพื่อยื่นค�ำสั่งศำลให้สืบเสำะและพินิจ ลงทะเบียนรับคดี 
        ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและถ่ำยภำพ
     พนักงำนคุมประพฤติชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรสืบเสำะ
        และพนักงำนคุมประพฤติสอบปำกค�ำเบื้องต้นหรือนัดหมำยสอบปำกค�ำ
        เพิ่มเติม 
     พบพนักงำนคุมประพฤติตำมก�ำหนดนัด
     ให้ถ้อยค�ำต่อพนักงำนคุมประพฤติ
     พนักงำนคุมประพฤติตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย

1) งานสืบเสาะและพินิจ (จ�าเลย)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)
หมำยเหตุ : ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

23คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

2) งานสืบเสาะและพินิจ (พยาน)

3) งานคุมประพฤติ

ขั้นตอนการให้บริการ 
     ผู้เกี่ยวข้องในคดี ในฐำนะเป็นพยำน ได้แก่
  : ผู้เสียหำย 
  : บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดจ�ำเลย เช่น บิดำหรือมำรดำ 
    ภรรยำ (ถ้ำมี) เพื่อน นำยจ้ำง ครู ผู้น�ำชุมชน เป็นต้น
  : ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์กระท�ำผิดของจ�ำเลย (พยำนในเหตุกำรณ์)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)
หมำยเหตุ : ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

     พนักงำนคุมประพฤติมีหนังสือเรียกพยำนบุคคล ให้ไปพบหรือโทรศัพท์
        นัดให้ไปพบเพื่อสอบปำกค�ำ 
     พบพนักงำนคุมประพฤติเพื่อให้ปำกค�ำตำมก�ำหนดนัดหมำย
     พนักงำนคุมประพฤติออกไปบันทึกถ้อยค�ำพยำนในชุมชน
     รับเบี้ยเลี้ยงพยำนจำกฝ่ำยกำรเงินของส�ำนักงำนคุมประพฤติ

ขั้นตอนการให้บริการ 
     พบธุรกำรคดีเพื่อลงทะเบียนรับคดี ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและถ่ำยภำพ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

24 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



     กำรปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ
: ผู้ถูกคุมควำมประพฤติพบพนักงำนคุมประพฤติ พร้อมเอกสำรประจ�ำตัว 
 ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ 
: พนักงำนคุมประพฤติด�ำเนินกำรปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข 
 กำรคุมควำมประพฤติ

     กำรสอบปำกค�ำและบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
: ผู้ถูกคุมควำมประพฤติพบพนักงำนคุมประพฤติ พร้อมเอกสำรประจ�ำตัว 
 ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
: พนักงำนคุมประพฤติด�ำเนินกำรสอบปำกค�ำ
: พนักงำนคุมประพฤติจัดท�ำเอกสำร / สมุด 

     กำรรับรำยงำนตัว / กำรแก้ไขฟื้นฟู
: ผู้ถูกคุมควำมประพฤติยื่นเอกสำร / สมุด ข้อก�ำหนดเงื่อนไข 
 เพื่อคุมควำมประพฤติ
: พนักงำนคุมประพฤติรับรำยงำนตัวตำมกระบวนกำรคุมประพฤติ
: ผู้ถูกคุมควำมประพฤติต้องมำรำยงำนตัวตำมก�ำหนดนัดในครั้งต่อไป 
 จนครบตำมที่ก�ำหนด 
: ผู้ถูกคุมควำมประพฤติอำจได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟู โดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 หรือโครงกำรต่ำง ๆ ตำมสภำพปัญหำ ควำมจ�ำเป็น และควำมต้องกำร 
 ของผู้ถูกคุมควำมประพฤติแต่ละรำย

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนังสอืเดินทำงหรือหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)
2) สมุดข้อก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติ

ข ้อก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติและมอบต้นฉบับให ้ผู ้ถูกคุมประพฤต ิ
และแจ้งก�ำหนดกำรนัดมำรำยงำนตัว 

หมำยเหตุ  : เป็นกำรด�ำเนินกำรเฉพำะรำย จึงไม่สำมำรถก�ำหนดเวลำที่แน่นอนได้  

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th

โทรศัพท์  0 2141 4749    สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

25คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
     ยื่นค�ำร้องขอรับกำรสงเครำะห์
     พนักงำนคุมประพฤติพิจำรณำและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมท�ำควำมเห็น
       เพื่อขอรับกำรสงเครำะห์ด้ำนต่ำง ๆ     เช่น
  : กำรหำงำน 
  : กำรส่งเสริมด้ำนกำรฝึกวิชำชีพ
  : กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
  : กำรส่งเสริมด้ำนทุนประกอบอำชีพ
  : กำรสงเครำะห์ด้ำนกำรรักษำพยำบำล
  : กำรสงเครำะห์ค่ำอำหำร
  : กำรสงเครำะห์ค่ำพำหนะ
  : กำรสงเครำะห์ค่ำยังชีพ
  : กำรสงเครำะห์ด้ำนที่พักอำศัย

     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรตรวจสอบรำยละเอียดของเอกสำร พร้อมใบเสร็จรับเงิน /
       ใบส�ำคัญรับเงิน (ถ้ำมี) พร้อมท�ำควำมเห็นเสนอผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนฯ 
     ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นตำมเกณฑ์ที่ได้รับแจ้ง
        จำกกรมบัญชีกลำงและแนวทำงของกรมคุมประพฤติ
     กรณีผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนฯ อนุมัติ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจ่ำยเงินให้ผู้ได้รับ
        กำรสงเครำะห์
     กรณีไม่ได้รับกำรอนุมัติ พนักงำนคุมประพฤติชี้แจงเหตุผล / 
        เสนอทำงเลือกอื่น / ประสำนหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นตำมควำมเหมำะสม

นอกจำกนี ้ยงัมบีรกิำรให้ค�ำปรกึษำ แนะน�ำ ให้ควำมรูแ้ละกำรฝึกอบรมด้ำนทกัษะชีวติ 
ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต

4) งานสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด

26 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
     ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์พบธุรกำรคดีเพื่อลงทะเบียนรับคดี 
        ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและถ่ำยภำพ
     พบพนักงำนคุมประพฤติเพื่อรับกำรปฐมนิเทศ ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเงื่อนไข
        สิทธิ/ประโยชน์ที่จะได้รับตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
        พ.ศ. 2545
     พบพนักงำนคุมประพฤติเพื่อสอบปำกค�ำรับกำรประเมินทำงกำย จิต สังคม
     พนักงำนคุมประพฤติสอบปำกค�ำบุคคลในครอบครัว / บุคคลใกล้ชิด
     พนักงำนคุมประพฤติตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
     รับฟังค�ำวินิจฉัยและแผนกำรแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) ส�ำเนำใบบรสิทุธิ ์/ หลกัฐำนกำรปล่อยตัว
2) บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนังสอืเดินทำงหรือหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749  สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 
สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

5) งานตรวจพิสูจน์

27คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

6) งานตรวจพิสูจน์ (พยาน)

ขั้นตอนการให้บริการ 
      ผู้เกี่ยวข้องในคดี ในฐำนะเป็นพยำน ได้แก่ บุคคลในครอบครัวหรือบุคคล
        ใกล้ชิดจ�ำเลย เช่น บิดำหรือมำรดำ ภรรยำ (ถ้ำมี) เพื่อนนำยจ้ำง ครู
        ผู้น�ำชุมชน เป็นต้น 

ขั้นตอนการให้บริการ 
     ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฟังค�ำวินิจฉัยและแผนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

     พนักงำนคุมประพฤติมีหนังสือเรียกพยำนบุคคลให้ไปพบหรือโทรศัพท์
       นัดให้ไปพบเพื่อสอบปำกค�ำ
     พบพนักงำนคุมประพฤติเพื่อให้ปำกค�ำตำมก�ำหนดนัดหมำย
     พนักงำนคุมประพฤติบันทึกถ้อยค�ำพยำนในชุมชน
     รับเบี้ยเลี้ยงพยำนจำกฝ่ำยกำรเงินของส�ำนักงำนคุมประพฤติ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)
หมายเหตุ : ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th

โทรศัพท์  0 2141 4749

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

7) งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

28 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

     รับกำรปฐมนิเทศ สิทธิ / ประโยชน์ที่จะได้รับตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟู
        สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545
     รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมแผนที่คณะอนุกรรมกำรฯ ก�ำหนด
  : แบบควบคุมตัว เดินทำงไปยังสถำนที่เพื่อกำรฟื้นฟูฯ พร้อมเจ้ำหน้ำที่
  : แบบไม่ควบคุมตัว ไปพบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยังหน่วยบ�ำบัดตำม
             ที่ก�ำหนด พร้อมหนังสือส่งตัว

     รับแจ้งผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด / แจ้งสิทธิอุทธรณ์
  : กรณีผลกำรฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจ รับหนังสือรับรองผลและใบนัด
  : กรณีผลกำรฟื้นฟูฯ ไม่เป็นที่พอใจ ขยำยระยะเวลำกำรฟื้นฟูฯ 
             ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน หรือส่งคืนพนักงำนสอบสวน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนังสอืเดินทำงหรือหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)
2) เอกสำรกำรนัดหมำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ถ้ำมี)

29คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

8) การรับรายงานตัว /ย้ายสถานท่ีรายงานตวั / รายงานตัวไม่ตรงวันท่ีก�าหนด

ขั้นตอนการให้บริการ 
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติท่ีต้องมำรำยงำนตัวกับพนักงำนคุมประพฤติ ต้องน�ำเอกสำร
ประจ�ำตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติและต้องมำรำยงำนตัวตำมก�ำหนดนัด หำกต้องเลื่อน
นัดหมำยขอให้ติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักงำนคุมประพฤติ หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ 
ตำมหมำยเลขที่ระบุในบัตรก�ำหนดนัดรำยงำนตัวของท่ำนในวันและเวลำรำชกำร

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนังสอืเดินทำงหรือหนังสอืรับรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)
2) สมุดข้อก�ำหนดเงือ่นไขเพ่ือคุมควำมประพฤติ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
     ผู้มีสิทธิร้องขอปล่อยชั่วครำว ได้แก่ ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ บิดำมำรดำ
        บุตร พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ พี่น้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน สำมีภริยำ 
        ปู่ย่ำตำยำย ลุงป้ำน้ำอำ หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
     ผู้มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วครำวยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วครำว
        พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
        ประจ�ำเขตพื้นที่ของส�ำนักงำนคุมประพฤติเจ้ำของคดีของท่ำน 

9) การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจพิสูจน์

30 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)

    ผู้ร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วครำวมำตำมก�ำหนดนัดที่ส�ำนักงำนคุมประพฤติ
 เจ้ำของคดีของท่ำนนัดหมำย เพื่อฟังผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร
 ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ว่ำอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำว
 ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักงำนคุมประพฤติ กรุงเทพมหำนคร / จังหวัด / สำขำทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
ผู้ขอรับบริกำร ได้แก่ ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินช�ำระและเป็นบุคคลธรรมดำ
     แจ้งควำมประสงค์ต่อเจ้ำหน้ำที่ศำลเพื่อขอท�ำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับ
     เขียนค�ำร้อง โดยขอรับแบบได้ที่ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์ศำล
     ยื่นค�ำร้องต่อศำลที่พิจำรณำคดี
     หำกศำลมีค�ำสั่งอนุญำต ผู้ประสงค์ท�ำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับต้องไป
        รำยงำนตัวที่ส�ำนักงำนคุมประพฤติตำมที่ศำลสั่ง
     เริ่มท�ำงำนบริกำรสังคมจนครบก�ำหนด (ภำยในระยะเวลำ 1-2 ปี  
        นับแต่วันเริ่มท�ำงำนตำมที่ศำลก�ำหนด)

10) การท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ

31คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



เกณฑ์การท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ผูต้้องโทษปรบัสำมำรถท�ำงำนบรกิำรสงัคมหรอืท�ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับได้ 
โดยกำรท�ำงำนบริกำรสังคม 1 วัน จะเท่ำกับเงินค่ำปรับ 500 บำท

ประเภทการท�างาน จ�านวนชั่วโมงที่ถือเป็นการท�างาน 1 วัน

1. ช่วยเหลือดูแลอ�ำนวยควำมสะดวก
หรอืให้ควำมบนัเทงิแก่คนพกิำร คนชรำ 
เด็กก�ำพร้ำ / งำนวิชำกำร / งำนบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ

จ�ำนวน 2 ชั่วโมง เป็นกำรท�ำงำน 1 วัน

2. กำรท�ำงำนวิชำชีพ งำนช่ำงฝีมือหรือ
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ

จ�ำนวน 3 ชั่วโมง เป็นกำรท�ำงำน 1 วัน

3.  กำรท�ำงำนบริกำรสังคมหรือบ�ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์อืน่ทีไ่ม่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ

จ�ำนวน 4 ชั่วโมง เป็นกำรท�ำงำน 1 วัน

หำกผู้ต้องโทษปรับมีควำมพร้อมในกำรช�ำระค่ำปรับ สำมำรถยื่นค�ำร้องต่อศำล  
ซ่ึงศำลจะมีค�ำส่ังอนุญำตเพื่อขอหักค่ำปรับตำมจ�ำนวนวันที่ได ้ท�ำงำนมำแล้ว  
ออกจำกค่ำปรับทั้งหมดได้  

ถ้ำในกรณีไม่ท�ำงำนหรือปรำกฏว่ำมีเงินจ่ำยแต่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อศำล  
ก็อำจถูกด�ำเนินคดีทำงอำญำ และศำลสำมำรถเพิกถอนค�ำสั่งอนุญำตให้ท�ำงำน 
บริกำรสังคมแทนค่ำปรับ และให้ปรับหรือกักขังแทนค่ำปรับได้ตำมแต่กรณี

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th 
โทรศัพท์  0 2141 4749 

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

32 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



หน่วยงานให้บริการ
กลุ่มประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ที่อยู่      : ศนูย์รำชกำรเฉลมิพระเกียรติฯ  อำคำรรำชบุรีดเิรกฤทธิ ์

                ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  :   0 2141 4740 
เว็บไซต์   : www.oic.go.th/infocenter2/229

ขั้นตอนการให้บริการ 
    ประชำชนสำมำรถสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
           พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 มำตรำ 9 ได้ทำงเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรกรมคมุประพฤติ
       ทำงอิเล็กทรอนิกส์ www.oic.go.th/infocenter2/229
     ประชำชนมำติดต่อขอข้อมลูด้วยตนเองได้ ณ ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำร กรมคมุประพฤติ
        โดยกรอกแบบค�ำขอข้อมูลข่ำวสำร โดยระบุข้อมูลที่ต้องกำรให้ชัดเจน
        ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่แนะน�ำให้ประชำชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจำกรำยกำรดัชนี
        ทีศ่นูย์ข้อมลูข่ำวสำร หรอื ดชันข้ีอมลูทำงเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรกรมคมุประพฤติ
        ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นหำข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ต้องกำร
     ยื่นแบบค�ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่พร้อมเอกสำร
     เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำแบบค�ำขอที่ได้รับ และจัดเตรียมเอกสำรให้ผู้ยื่นค�ำขอ       
          (กรณทีีผู่ข้อไม่สะดวกเข้ำรบัเอกสำรด้วยตนเอง สำมำรถให้บุคคลอ่ืนมำรบัเอกสำร
        แทนได้ หรือให้จัดส่งข้อมูลทำงอีเมล์ที่ผู้ร้องขอระบุ)

11) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บตัรประจ�ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำงหรอืหนงัสอืรบัรองบคุคล (กรณคีนต่ำงด้ำว)

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th (เลือกที่หัวข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
โทรศัพท์  0 2141 4749   สายด่วนกรมคุมประพฤติ  โทร. 1111 กด 78 

ส�านักงานคุมประพฤติ  กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  
Rights and Liberties  
Protection Department

เป็นหน่วยงำนในกำรส่งเสริม คุ้มครอง และสร้ำงหลักประกันสิทธิและเสรีภำพ 
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย  
โดยประชำชนสำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือจำกกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
ในเรื่องต่ำง ๆ อำทิ กรณีตกเป็นผู้เสียหำยหรือจ�ำเลยในคดีอำญำ ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่ำ 
ถูกระเบิด ถูกข่มขืน หรือถูกท�ำร ้ำยร ่ำงกำย โดยที่ตัวเองไม่มีส ่วนเกี่ยวข้อง 
ในกำรกระท�ำควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน 
และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย ในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559) กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ กำรให้ค�ำปรึกษำทำงกฎหมำย กำรส่งเสริม 
สิทธิผู ้ต้องหำในชั้นสอบสวนคดีอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
มำตรำ 134/1 กำรไกล ่ เกลี่ ยข ้อพิพำท กำรคุ ้มครองพยำนในคดีอำญำ  
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. 2546 และกำรส่งเสริมสิทธ ิ
และเสรีภำพและสิทธิมนุษยชน

สายด่วนกรมคุมประพฤติ  1111 กด 77  ตลอด 24 ชั่วโมง 

เว็บไซต์  www.rlpd.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2, 3, 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
สถานที่ติดต่อ
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งำนบริกำรประชำชน

มีอ�ำนำจหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรคุ ้มครองพยำนตำมมำตรกำรท่ัวไป 
และมำตรกำรพิเศษ กำรปฏิบัติที่เหมำะสม รวมทั้งประสำนกำรปฏิบัติงำนและข้อมูล 
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครอง 
ควำมปลอดภัยแก่พยำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. 2546

1) ส�านักงานคุ้มครองพยาน

ค�าร้องขอใช้มาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน

หน่วยงานให้บริการ
 1) ส�ำนักงำนคุ้มครองพยำน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
     โทรศัพท์ 0 2141 2947
 2) ส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ภำคกลำง
   โทรศัพท์ 0 3524 6958-9
 3) ส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
   โทรศัพท์ 0 4324 5611-2
  4) ส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ภำคเหนือ
   โทรศัพท์ 0 5321 7104-5
 5) ส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ภำคใต้
   โทรศัพท์ 0 7433 3311-2
 6) ส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ภำคตะวันออก
   โทรศัพท์ 0 2141 2735-6
 7) ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
 8) สถำนีต�ำรวจทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
(1) มำตรกำรทั่วไปในกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ

การยื่นค�าร้อง กรณีพยำนในคดีอำญำได้รับกำรข่มขู่คุกคำม พนักงำนผู้มีอ�ำนำจ
สืบสวน สอบสวนคดีอำญำ พนักงำนผู้มีอ�ำนำจฟ้องคดีอำญำ ศำล หรือหน่วยงำน
อื่น พยำนหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้อง สำมำรถร้องขอใช้มำตรกำรท่ัวไป 
ในกำรคุ้มครองพยำนตำมกฎหมำยคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. 2546
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	 การสั่งใช้มาตรการทั่วไป
 1) กรณีประสำนกำรส่งต่อให้ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ หรือหน่วยงำนอื่น 
กำรด�ำเนินกำรใด ๆ  ให้เป็นไปตำมระเบียบของหน่วยงำนนั้น ๆ  โดยส�ำนักงำนคุ้มครอง
พยำน จะสนับสนุนงบประมำณและประสำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด
 2) กรณีส�ำนักงำนคุ ้มครองพยำนด�ำเนินกำรเอง อธิบดีกรมคุ ้มครองสิทธิ 
และเสรีภำพ มีอ�ำนำจสั่งใช้หรือไม่ใช้มำตรกำรทั่วไปในกำรคุ้มครองพยำน
	 การด�าเนินการคุ้มครองพยาน กรณีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
สั่งใช้มำตรกำรทั่วไป ส�ำนักงำนคุ ้มครองพยำนจะก�ำหนดมำตรกำรกำรคุ้มครอง 
พยำนตำมควำมเหมำะสมแก่สถำนะภำพของพยำน ลักษณะควำมร้ำยแรงของคดี  
โดยมำตรกำรกำรคุ ้มครองพยำนที่ด�ำเนินกำรในปัจจุบัน อำทิ กำรจัดเจ้ำหน้ำที ่
คุ้มครอง กำรน�ำพยำนไปอยู่ที่ปลอดภัย กำรย้ำยที่อยู่ เป็นต้น
	 การอุทธรณ์ กรณีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ มีค�ำสั่งไม่อนุมัติ 
ค�ำร้อง หำกผู ้ได้รับค�ำสั่งไม่พอใจก็มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ได้ที่ 
ศำลยุติธรรมชั้นต้น ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง

(2) มำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ
   มำตรกำรพิเศษในกำรคุ ้มครองพยำนเป็นมำตรกำรคุ ้มครองท่ียกระดับ 

ควำมส�ำคัญของกำรคุ ้มครองควำมปลอดภัยให้กับพยำน โดยคดีท่ีจะร้องขอรับ 
กำรคุม้ครอง จะต้องเป็นคดีตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองพยำนก�ำหนดไว้ และต้องพจิำรณำ 
ถึงควำมร้ำยแรงแห่งคดีและกำรกระท�ำผิดที่มีลักษณะเช่ือมโยงเป็นเครือข่ำย 
อำชญำกรรม กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงแห่งรัฐ
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  การย่ืนค�าร้อง กรณีปรำกฏแน่ชัดหรือมีเหตุสงสัยว่ำพยำนในคดีอำญำ 
จะไม่ได้รับควำมปลอดภัย บุคคลดังต่อไปนี้ สำมำรถยื่นค�ำร้องขอใช้มำตรกำรพิเศษ 
ในกำรคุ้มครองพยำน
     พยำนหรอืผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกพยำน     บคุคลซึง่มปีระโยชน์เกีย่วข้องกบัพยำน
    พนักงำนผู้มีอ�ำนำจสืบสวนคดีอำญำ      พนักงำนผู้มีอ�ำนำจ สอบสวน คดีอำญำ
    พนักงำนผู้มีอ�ำนำจฟ้องคดีอำญำ

 	 การสั่งใช้มาตรการพิเศษ	 เมื่อค�ำร้องขอรับกำรคุ้มครองพยำนตำมมำตรกำร 
พิเศษ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถกูต้องแล้ว รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม หรอืผู้ที่ 
ได้รบัมอบหมำย มีอ�ำนำจสัง่กำรให้ใช้หรอืไม่ให้ใช้มำตรกำรพเิศษในกำรคุม้ครองพยำน

  การด�าเนินการคุ้มครองพยาน ส�ำนักงำนคุ้มครองพยำนหรือหน่วยงำน 
ที่ร้องขอจะก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพยำนภำยใต้ควำมเหมำะสมแก่สถำนสภำพ 
ของพยำน ลักษณะและควำมร้ำยแรงของคดี โดยก�ำหนดมำตรกำรคุ ้มครอง 
และช่วยเหลอื เช่น กำรจัดเจ้ำหน้ำทีคุ้่มครอง กำรย้ำยท่ีอยู ่กำรจ่ำยค่ำเลีย้งชีพ เป็นต้น

  การอุทธรณ์ กรณีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
มีค�ำสั่งไม่อนุมัติค�ำร้อง หำกผู ้ได้รับค�ำสั่งไม่พอใจค�ำสั่งก็มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้น  
โดยยื่นได้ที่ศำลยุติธรรมชั้นต้น หรือศำลทหำรชั้นต้นที่มีเขตอ�ำนำจเหนือคดี  
หรือที่บุคคลนั้นมีที่อยู่ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง



คดีอาญาที่พยานสามารถร้องขอรับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ
     คดีควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด
     คดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
     คดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
     คดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร
     คดีเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร
     คดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ
     คดีควำมผิดเกี่ยวกับองค์กรอำชญำกรรม
     คดีควำมผิดที่มีอัตรำโทษอย่ำงต�่ำให้จ�ำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
        หรือโทษสถำนที่หนักกว่ำนั้น
     คดีที่ส�ำนักงำนคุ้มครองพยำนเห็นสมควรให้ควำมคุ้มครอง

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บัตรประจ�ำตัวประชำชน / บัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
2) เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรเป็นพยำน
3) เอกสำรหลักฐำนแสดงควำมเสียหำย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภำพถ่ำย 
    บันทึกประจ�ำวันของสถำนีต�ำรวจ
4) เอกสำรอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในกำรยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองพยำน

หมำยเหตุ 
: ยืน่ค�ำร้องขอคุม้ครองพยำนโดยตนเอง
: ในกรณเีร่งด่วนไม่อำจยืน่ด้วยตนเองได้ ให้ท�ำเป็นหนงัสอืหรือจดหมำยหรอืทำงเครือ่งมอืสือ่สำรอืน่
: กรณไีม่ได้ยืน่ตำมแบบ ให้ผูข้อรีบด�ำเนนิกำรตำมแบบทนัททีีส่ำมำรถกระท�ำได้

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

โทรศัพท์  0 2141 29, 41, 44, 47, 58

โทรสาร  0 2143 9673 

สายด่วนยุติธรรม  โทร 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์  www.rlpd.moj.go.th

ส�านักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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มีภำรกิจในกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย โดยได้จัดตั้ง “คลินิกยุติธรรม” 
เพ่ือเป็นหน่วยบริกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำยและกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ 
 โดยบริกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกฎหมำย กำรรบัเรือ่งรำวร้องทกุข์ กำรขอรบัเงนิช่วยเหลอื 
แก่ผู้เสียหำยและจ�ำเลยในคดีอำญำ กำรรับค�ำร้องขอกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 
พยำนในคดีอำญำ กำรรับเร่ืองกำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท กำรส่งเสริมสิทธ ิ
แก่ผูต้้องหำตำมประมวลวธิพีจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 134/1 และกำรจ่ำยค่ำป่วยกำร 
แก่ท่ีปรึกษำกฎหมำยในช้ันสอบสวนคดีเยำวชนและครอบครัว ตำมพระรำชบัญญัต ิ
ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มำตรำ 75

2) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

40 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



41คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



การให้ค�าปรึกษากฎหมาย

หน่วยงานให้บริการ
1) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
2) คลินิกยุติธรรมประจ�ำส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (ภำคกลำง / 
    ภำคตะวันออก / ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภำคเหนือ / ภำคใต้)
3) คลินิกยุติธรรมประจ�ำส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด และสำขำทั่วประเทศ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 กำรให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ

- ลงทะเบียนรับค�ำปรึกษำกฎหมำย
- สอบถำมข้อเท็จจริงและให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย

 กำรขอรับค�ำปรึกษำกฎหมำยทำง Video Call
- เปิดแอปพลิเคชัน Line
- เพิ่มเพื่อนด้วย Line ID : rlpdconsultation
- กดวิดีโอคอลเพื่อขอรับค�ำปรึกษำทำงกฎหมำย

หมำยเหตุ : ให้บริกำรวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 07.30 – 17.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลพื้นฐำนบุคคล หรือเลขที่บัตรประชำชน

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

โทรสาร  0 2143 9669 

สายด่วนยุติธรรม  โทร 1111 กด 77

คลินิกยุติธรรม E-justice ทางเว็บไซต์  www.rlpd.go.th

ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
(ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคเหนือ / ภาคใต้)

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
VDO Consultation ทาง Line ID: rlpdconsulation

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

42 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลพื้นฐำนบุคคล หรือเลขที่บัตรประชำชน

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง 

หน่วยงานให้บริการ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ขั้นตอนการให้บริการ 
 กำรรับเรื่องและสอบถำมข้อมูล 
 คัดแยกประเภทเรื่องที่รับบริกำร และประสำนส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 กำรประเมินผลควำมพึงพอใจ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

สายด่วนยุติธรรม  โทร. 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

หน่วยงานให้บริการ
1) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
2) คลินิกยุติธรรมประจ�ำส�ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (ภำคกลำง / 
    ภำคตะวันออก / ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภำคเหนือ / ภำคใต้)
3) คลินิกยุติธรรมประจ�ำส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด และสำขำทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
 กำรรับเรื่องและสอบถำมข้อมูล

    - รับเรื่องรำวร้องทุกข์ผ่ำนระบบ
    - ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของค�ำร้องทุกข์ 

 พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์  
    - ตรวจสอบค�ำร้องทุกข์
    - แสวงหำข้อเท็จจริง/ลงพื้นที่

 ด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
    - ให้ควำมช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์
    - ติดตำมกำรด�ำเนินกำร

 แจ้งผล / รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

43คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



  
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนฉบับจริง
2. เอกสำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะร้องทุกข์ เช่น
   - ส�ำเนำบันทึกประจ�ำวัน
   - หมำยอำยัดคดี
   - ค�ำสั่งจำกหน่วยงำนภำครัฐที่กระทบสิทธิของผู้ร้องทุกข์
   - หลักฐำนต่ำง ๆ ที่แสดงถึงกำรได้รับควำมเสียหำย หรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
   - เอกสำรสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
   - เอกสำรสัญญำ เช่น สัญญำเช่ำซื้อ – เช่ำทรัพย์  ขำยฝำก จ�ำน�ำ จ�ำนอง
  - เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ภำพประกอบ  
               ค�ำสัง่ / ประกำศทีเ่ป็นเหตใุห้กระทบสทิธขิองผูร้้อง / กลุม่ผูร้้อง หรอืพยำนหลกัฐำนอืน่ ๆ   
     ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

โทรสาร  0 2143 9669 

สายด่วนยุติธรรม  โทร 1111 กด 77

คลินิกยุติธรรม E-justice ทางเว็บไซต์  www.rlpd.go.th

ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
(ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคเหนือ / ภาคใต้)

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
VDO Consultation ทาง Line ID: rlpdconsulation

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

44 คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา

หน่วยงานให้บริการ
1) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
2) ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด และสำขำทั่วประเทศ (ส่วนภูมิภำค)

ขั้นตอนการให้บริการ 
 รับค�ำขอและตรวจสอบเอกสำร (1 วันท�ำกำร)
 ท�ำควำมเห็นเสนอผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำ (11 วันท�ำกำร)
 อธิบดี/ยุติธรรมจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

- กรณีอนุมัติ ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำลงนำมอนุมัติ
- กรณีไม่อนุมัติ ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำ หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำม
  เพื่อขอเอกสำรหรือข้อมูลเพิ่มเติมหรือระงับกำรจ่ำยเงินได้ (1 วันท�ำกำร)

 เบิกจ่ำยเงินรำงวัลและแจ้งผล
- กรณีไม่อนุมัติ เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทนำยควำมทรำบ
- กรณีอนุมัติ เจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินรำงวัล และมีหนังสือแจ้ง
  ผลกำรพิจำรณำให้แก่ทนำยควำมทรำบ (17 วันท�ำกำร)

45คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
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เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) แบบค�ำขอรับเงินรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วย 
   กำรจ่ำยเงินรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยแก่ทนำยควำมที่รัฐจัดหำให้ผู้ต้องหำในคดีอำญำ  
    พ.ศ. 2550 (แบบ ยธ 091)
2)  หนังสือแต่งตั้งทนำยควำม (แบบ ยธ 092)
3) หนังสือรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทนำยควำมที่รัฐจัดหำให้ผู้ต้องหำในคดีอำญำ 
   (แบบ ยธ 093) หรือเอกสำรอื่นที่แสดงให้เห็นว่ำทนำยควำมได้ปฏิบัติหน้ำท่ีให้แก่ 
    ผู้ต้องหำ
4)  แบบรำยงำนกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับพนักงำนสอบสวนนอกเขตอ�ำเภอ
    อันเป็นที่ตั้งของพนักงำนสอบสวน (แบบ ยธ 094) (ถ้ำมี)
5)  แบบรับรองตนของผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทนำยควำมฯ (แบบ กพส. – 3400)
6)  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวทนำยควำม (ใบอนุญำตทนำยควำม) / ส�ำเนำหนังสือรับรอง
   กำรเป็นทนำยควำมที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรำยชื่อทนำยควำมที่รัฐจัดหำให้ผู้ต้องหำ 
    ในคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 134/1
7)   ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชนของผูย้ืน่ค�ำขอแทน (กรณมีอบอ�ำนำจยืน่ค�ำขอแทน)
8)  หนังสือมอบอ�ำนำจ (กรณีมอบอ�ำนำจยื่นค�ำขอแทน)
9)  ส�ำเนำสมุดบัญชีธนำคำรของทนำยควำมที่ยื่นค�ำขอ
10) ส�ำเนำเอกสำรที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิรับเงินรำงวัล เช่น ส�ำเนำบันทึกค�ำให้กำร 
     ผู้ต้องหำ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

โทรสาร  0 2143 9669 

สายด่วนยุติธรรม  โทร 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกยุติธรรม E-justice ทางเว็บไซต์  www.rlpd.go.th

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
VDO Consultation ทาง Line ID: rlpdconsulation

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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ฉบับประชาชน



การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดี
เยาวชนและครอบครัว

หน่วยงานให้บริการ
1) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภำพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
2) ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด และสำขำทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ 
 รับค�ำขอและตรวจสอบเอกสำร 
 ท�ำควำมเห็นเสนอผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำ
 อธิบดี / ยุติธรรมจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ / ไม่อนุมัติ

- กรณีอนุมัติ ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำลงนำมอนุมัติ
- กรณีไม่อนุมัติ ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำ หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำม
  เพื่อขอเอกสำรหรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือระงับกำรจ่ำยเงินได้ 

 เบิกจ่ำยเงินรำงวัลและแจ้งผล
- กรณีไม่อนุมัติ เจ้ำหน้ำที่แจงผลกำรพิจำรณำให้ที่ปรึกษำกฎหมำยทรำบ
- กรณีอนุมัติ ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรให้ที่ปรึกษำกฎหมำย 
  และมีหนังสือแจ้งผลกำรโอนเงินให้ที่ปรึกษำกฎหมำยทรำบ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) แบบค�ำขอรับเงินค่ำป่วยกำรที่ปรึกษำกฎหมำย
2) หนังสือรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ปรึกษำกฎหมำยในช้ันสอบสวนคดีเยำวชน 
         และครอบครัว ตำมมำตรำ 75 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญตัศิำลเยำวชนและครอบครวั 
    และวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
3) แบบรับรองตนของผู้ปฏิบัติหน้ำที่ของท่ีปรึกษำกฎหมำยในชั้นสอบสวนคดีเยำวชน 
         และครอบครัว ตำมมำตรำ 75 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญตัศิำลเยำวชนและครอบครวั 
    และวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
4) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวที่ปรึกษำกฎหมำยที่ศำลเยำวชนและครอบครัวออกให้
5) ส�ำเนำสมุดบัญชีธนำคำรของที่ปรึกษำกฎหมำยที่ยื่นค�ำขอ
6) แบบสรุปค�ำขอรับค่ำป่วยกำรแก่ที่ปรึกษำกฎหมำยในช้ันสอบสวนคดีเยำวชน 
      และครอบครัว ตำมระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำป่วยกำรแก่ทีป่รกึษำ 
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โทรสาร  0 2143 9669 

สายด่วนยุติธรรม  โทร 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกยุติธรรม E-justice ทางเว็บไซต์  www.rlpd.go.th

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
VDO Consultation ทาง Line ID: rlpdconsulation

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

1) ปฏิบัติงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู ้ เสียหำย  
และค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนผู ้ เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช ้จ ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ  
ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ  พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

2) รับค�ำขอรับค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน หรือค่ำใช้จ่ำย พร้อมทั้งท�ำควำมเห็น 
เสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู ้ เสียหำย และค่ำทดแทนและ 
ค่ำใช้จ ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ

3) ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นหรือบุคคลใด ๆ   เพื่อขอทรำบ 
ข้อเท็จจริง หรือควำมเห็นเกี่ยวกับกำรขอรับค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน หรือค่ำใช้จ่ำย  

3) ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา

    กฎหมำยในชั้นสอบสวนคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2560 (แบบ กพส.-91-00)
7. ใบรับรองกำรยื่นค�ำขอ กรณีขอรับค่ำป่วยกำรแก่ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรปฏิบัติ
   หน้ำที่ที่ปรึกษำกฎหมำยในชั้นสอบสวนคดีเยำวชนและครอบครัว กองพิทักษ์สิทธิ 
    และเสรีภำพ (แบบ กพส.-92-00)
8. หนังสือรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ปรึกษำกฎหมำย (แบบ กพส.-93-00)
9.  ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชนของผูท้ีย่ืน่ค�ำขอแทน (กรณมีอบอ�ำนำจยืน่ค�ำขอแทน)
10. หนังสือมอบอ�ำนำจ (กรณีมอบอ�ำนำจยื่นค�ำขอแทน)
11. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
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ขั้นตอนการให้บริการ 
 กรณีผู้เสียหายในคดีอาญา

1) การรับค�าขอ
   - จัดท�ำค�ำขอตำมแบบ สชง.1/01 หรือ สชง.1/03 (กรณีผู้เสียหำย)
   - สอบปำกค�ำ
   - ตรวจสอบเอกสำรประกอบค�ำขอ
   - ลงระบบ
2) การพิจารณา
   - นิติกรรวบรวมเอกสำรครบถ้วน
   - สรุป/ท�ำควำมเห็นเสนอเลขำนุกำรฯ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรฯ
  เพื่อจัดท�ำควำมเห็น
   - ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ หรือคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำมีค�ำวินิจฉัย
3) ค�าวินิจฉัย
   - จัดท�ำค�ำวนิจิฉยัตำมมตท่ีิประชมุคณะอนกุรรมกำรฯ หรือคณะกรรมกำรฯ
   - เสนอผู้มีอ�ำนำจลงนำม

ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

4) เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน  
หรอืค่ำใช้จ่ำย ตำมพระรำชบญัญติัค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย 
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
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เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) ส�ำเนำใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ำมี) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
   และส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
2) หนังสือมอบอ�ำนำจ (ถ้ำมี)
3) หนังสือให้ควำมยินยอม (กรณีทำยำทหลำยคน)
4) หลักฐำนค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล
5) หลักฐำนค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
6) ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
7) รำยงำนประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี
8) หนังสือควำมเห็นแพทย์ / ใบรับรองแพทย์ (ถ้ำมี)
9) ส�ำเนำรำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิต)
10) ส�ำเนำรำยงำนกำรชันสูตรบำดแผลของแพทย์ (กรณีบำดเจ็บ)
11) หนังสือรับรองรำยได้ (ถ้ำมี)

 กรณีจ�าเลยในคดีอาญา
1) การรับค�าขอ
   - จัดท�ำค�ำขอตำมแบบ สชง.1/02 หรือ สชง.1/04 (กรณีจ�ำเลย)
   - สอบปำกค�ำ
   - ตรวจสอบเอกสำรประกอบค�ำขอ
   - ลงระบบ
2) การพิจารณา
   - นิติกรรวบรวมเอกสำรครบถ้วน
   - สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และวิเครำะห์ข้อมูล
    - สรปุ / ท�ำควำมเหน็เสนอเลขำนุกำร คณะอนกุรรมกำรฯ เพือ่จัดท�ำควำมเหน็
   - ประชุมคณะอนกุรรมกำรฯ เพือ่พจิำรณำกลัน่กรองเสนอคณะกรรมกำรฯ 
   - ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำมีค�ำวินิจฉัย
3) ค�าวินิจฉัย
   - จัดท�ำค�ำวินิจฉัยตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ
   - เสนอผู้มีอ�ำนำจลงนำม 
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 

ส�านักงานคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ ภาค (เหนอื กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนอื ตะวันออก)
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
สถานีต�ารวจทั่วประเทศ (กรณีผู้เสียหาย)
เรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศ (กรณีจ�าเลย)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีผู้เสียหาย)

ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หลักฐานส�าคัญกรณีผู้เสียหายในคดีอาญา
1) ส�ำเนำบันทึกแจ้งควำมประจ�ำวัน
2) ส�ำเนำรำยงำนกำรสอบสวนของต�ำรวจ
3) บันทึกกำรแจ้งสิทธิ

หลักฐานส�าคัญกรณีจ�าเลยในคดีอาญา
1) หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
2) ส�ำเนำหมำยขัง หมำยจ�ำคุก และหมำยปล่อย
3) ส�ำเนำค�ำพิพำกษำของทุกชั้นศำล
4) ส�ำเนำใบแต่งตั้งทนำยควำม
5) ส�ำเนำหนังสือสัญญำจ้ำงว่ำควำม (กรณีที่ไม่ใช่ทนำยขอแรง)
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กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

กรมบงัคับคด ีมภีำรกิจเก่ียวกับกำรบังคบัคดแีพ่ง คดล้ีมละลำย และคดีฟ้ืนฟู 
กิจกำรของลูกหน้ีตำมค�ำสั่งศำล กำรช�ำระบัญชีตำมค�ำสั่งศำล กำรวำงทรัพย ์
และกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน โดยด�ำเนินกำรยึด อำยัด และจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน  
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลำย ตลอดจนก�ำกับกำรฟื้นฟูกิจกำร 
ของลูกหน้ี เพื่อให้เจ้ำหนี้และผู ้มีส่วนได้เสียได้รับกำรช�ำระหนี้จำกลูกหนี ้
อย่ำงเป็นธรรม โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

   1) ด�ำเนินกำรบังคับคดีแพ่งตำมค�ำสั่งศำล
   2) ด�ำเนินกำรบังคับคดีล้มละลำยตำมค�ำสั่งศำล
   3) ด�ำเนินกำรบังคับคดีฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ตำมค�ำสั่งศำล
   4) ด�ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิทำงบัญชีของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับส่วนแบ่ง
      จำกคดี ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบังคับคดี
   5) ช�ำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐำนะผู้ช�ำระบัญชี
      ตำมค�ำสั่งศำล
   6) รับวำงทรัพย์จำกลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวำงทรัพย์
   7) ด�ำเนินกำรประเมินรำคำทรัพย์
   8) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเดินหมำย ค�ำคู่ควำม หนังสือ หรือประกำศของศำล
      หรือหน่วยงำนในสังกัดกรม
   9) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกรม 
      หรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย หรือตำมค�ำสั่งศำล

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์  0 2881 4999

โทรสาร  0 2433 0801

สายด่วน  1111 กด 79

เว็บไซต์  www.led.go.th

E-mail  Prled5555@gmail.com
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
1) ส�ำนักงำนบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหำนคร 1 – 6
2) ส�ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด / สำขำ

1) งานบังคับคดีแพ่ง

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
หำกต้องกำรให ้เจ ้ำพนักงำนบังคับคดียึดทรัพย ์สินของคู ่ควำมฝ ่ำยท่ีแพ ้คดี  
ต้องเตรียมหลักฐำนเพื่อประกอบกำรบังคับคดีเมื่อไปพบกับเจ้ำพนักงำนบังคับคดี  
ณ ที่ท�ำกำร ดังนี้

 กรณจีะยดึอสงัหารมิทรพัย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง  
   - เงินค่ำใช้จ ่ำย ซึ่งต ้องเตรียมทดรองจ่ำยไปก่อน จ�ำนวน 2,500 บำท  
ซ่ึงเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีจ�ำเป็นต้องใช้ในกำรส่งหมำยให้ลูกหน้ี 
ตำมค�ำพิพำกษำทรำบ และเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทอดตลำด โดยท่ำนจะได้รับ 
เงินคืนเมื่อขำยทอดตลำดทรัพย์ที่ยึดได้แล้ว
        - ต้นฉบับเอกสำรแสดงกรรมสทิธ์ิ เช่น โฉนดทีด่นิ น.ส. 3 ก หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ ์
ห ้องชุดหรือเอกสำรส�ำคัญของ ท่ีดินอื่น  หำกท ่ำนไม ่มีต ้นฉบับก็ให ้น� ำส ่ ง 
ส�ำเนำฉบับเจ้ำพนักงำนที่ดินรับรองได้ โดยไปขอคัดถ่ำยได้ท่ีเจ้ำพนักงำนท่ีดิน  
แต่ต้องรบัรองไม่เกนิ 1 เดอืน และกรณยีดึตำมส�ำเนำเอกสำรสทิธิ ์ให้ผูน้�ำยดึตรวจสอบ 
สำรบญักำรจดทะเบยีนของอสงัหำรมิทรพัย์ว่ำศำลได้มคี�ำสัง่ยดึหรืออำยดัไว้ในคดอีำญำ 
ต่อเจ้ำพนักงำนที่ดินหรือไม่
 - ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของลูกหน้ีตำมค�ำพิพำกษำ  
หรอืผูถื้อกรรมสิทธิ ์หรอืหนังสอืรบัรองนิติบคุคล
อำคำรชดุ กรณเีป็นทีด่นิจดัสรรให้ส่งส�ำเนำ
รับรอง จ.สก 10
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 - แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์ที่จะยึดและกำรเดินทำงไปยังท่ีตั้งทรัพย์ดังกล่ำว 
พร้อมส�ำเนำ
 - ภำพถ่ำยปัจจุบันของทรัพย์ที่จะท�ำกำรยึดและแผนผัง โดยให้ระบุขนำด 
ควำมกว้ำง ยำว และสภำพของทรัพย์
 - รำคำประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง หรือห้องชุดที่เจ้ำพนักงำนที่ดินรับรอง 
ไม่เกิน 1 เดือน

 กรณียึดสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ สิ่งของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ ภำยในบ้ำนของ 
ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ
 - เงินค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน 1,500 บำท
 - หำกสังหำริมทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์มีทะเบียน เช่น ปืน รถยนต์ หุ้น ให้ส่งหนังสือ 
ส�ำคัญกำรจดทะเบียนหรือใบหุ ้น ถ้ำไม่มีก็ให้น�ำส่งฉบับท่ีเจ้ำพนักงำนรับรอง 
ไม่เกิน 1 เดือน
 - จัดเตรียมยำนพำหนะที่จะน�ำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สิน  
ณ สถำนท่ีที่จะยึดทรัพย์ พร้อมจัดเตรียมคนท่ีจะไปช่วยขนทรัพย์สินท่ีจะยึด  
ไปเก็บรักษำไว้ก่อนกำรขำยทอดตลำด ซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ ณ ท่ีรักษำทรัพย์ 
ที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีเห็นสมควร

 กรณีอายัดทรัพย์สิน
1) หำกเจ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำจะขอให้เจ้ำพนักงำนอำยัดทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ตำมค�ำพิพำกษำ
 - เจ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำต้องไปแถลงให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด�ำเนินกำร 
อำยัด โดยในค�ำแถลงต้องระบุถึงประเภททรัพย์ที่จะให้อำยัดและต้องส่งส�ำเนำ 
ทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ หรือผู้เก่ียวข้อง 
กับสิทธิเรียกร้องที่อำยัด ซึ่งเจ้ำพนักงำนรับรองไม่เกิน 1 เดือน พร้อมส�ำเนำ 1 ฉบับ  
และส�ำเนำบัญชีค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือรับรอง 
นิติบุคคลของนำยจ้ำงหรือบุคคลภำยนอกผู้รับค�ำสั่งอำยัด รวมท้ังเตรียมเงินทดรอง 
ค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน 1,500 บำท
2) หำกลูกหนี้ประสงค์จะลดอำยัดเงินเดือน
 - เอกสำรที่ต้องเตรียมมำเพื่อประกอบลดอำยัด คือ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือ 
รับรองเงินเดือน ใบเสร็จค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่มีควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีพ เช่น  
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์  02 - 881 - 4999     สายด่วน 1111 กด 79

เว็บไซต์  http://www.led.go.th

Facebook  www.facebook.com/กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ 10700

ใบเสร็จค่ำน�้ำ ค่ำไฟ ค่ำเช่ำบ้ำน หำกมีบุตรให้น�ำส�ำเนำสูติบัตรบุตรมำด้วย เพื่อให้ 
เจ้ำพนักงำนบังคับคดีพิจำรณำต่อไป

 การขายทอดตลาดทรัพย์
 - เจ้ำพนักงำนบังคับคดีจะท�ำกำรขำยทอดตลำดทรัพย์ในภำยหลังจำก 
ได ้แจ ้งกำรยึดทรัพย ์ให ้แก ่ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำและนำยทะเบียนท้ังหลำย 
แห่งทรัพย ์ น้ันทรำบแล ้ว เจ ้ำพนักงำนบังคับคดีจะประกำศขำยทอดตลำด  
โดยในประกำศขำยจะแจ้งวัน เวลำ สถำนที่ขำย และส่งประกำศให้ผู ้เก่ียวข้อง 
ในคดีทรำบและสำมำรถตรวจสอบทรัพย์ได้ทำงเว็บไซต์กรมบังคับคดี
 - ผู้ประสงค์จะเข้ำสู้รำคำต้องวำงหลักประกันกำรเข้ำสู้รำคำต่อเจ้ำพนักงำน 
บังคับคดีเป ็นเงินสดหรือแคชเชียร ์ เช็ค โดยสั่งจ ่ำยส�ำนักงำนบังคับคดีแพ ่ง 
กรุงเทพมหำนคร 1 ถงึ 6 หรอืส�ำนกังำนบงัคบัคดจีงัหวดั / สำขำ เป็นจ�ำนวนตำมที ่
ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงือ่นไขในกำรขำยทอดตลำดต่อไป
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2) การบังคับคดีล้มละลาย

 - กำรบังคับคดีล้มละลำย เป็นกำรด�ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีล้มละลำย 
ในชั้นเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ ภำยหลังศำลมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว
 - กระบวนพิจำรณำคดีล้มละลำย ชัน้เจ้ำพนกังำนพทิกัษ์ทรพัย์ เป็นกระบวนกำร 
ที่จะด�ำเนินกำรรวบรวมและจ�ำหน่ำยทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้วน�ำมำจัดสรรแบ่งส่วน 
ช�ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ทั้งหลำย ซ่ึงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยพุทธศักรำช 2483  
บัญญัติไว้ว่ำ “กระบวนพิจำรณำคดีล้มละลำย หมำยควำมว่ำ กระบวนพิจำรณำ 
ซ่ึงบญัญตัไิว้ในพระรำชบญัญติัน้ี ไม่ว่ำจะกระท�ำต่อศำลหรอืต่อเจ้ำพนกังำนพทิกัษ์ทรพัย์ 
ตั้งแต่เริ่มคดีจนถึงคดีสิ้นสุด”

หน่วยงานให้บริการ
กองบังคับคดีล้มละลำย 1 - 6

สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
 เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

1) วำงเงินประกันค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้น
 1.1 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วครำว 8,000 บำท
 1.2 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 10,000 บำท
 1.3 หำกวำงเงินประกันชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วครำวแล้ว ต่อมำเมื่อศำลมีค�ำสั่ง 
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดต้องวำงเงินประกันเพ่ิมอีก 5,000 บำท เว้นแต่กองทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลำยมีเงินเพียงพอ
 1.4 วำงเงินประกันค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมตำมจ�ำนวนที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย ์
เห็นว่ำจ�ำเป็นตำมควร

ล้มละลาย
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2) ให้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู ้ล้มละลำยท่ีถูกยึดหรืออำยัดไว้ 
       ในคดอีืน่และคดีแพ่ง อนัเกีย่วกบัทรัพย์สนิของลกูหนี ้หรอืผูล้้มละลำยทีค้่ำงพจิำรณำ 
     อยู่ในศำล (ถ้ำหำกมี)
3) น�ำเจ ้ำพนักงำนพิทักษ ์ทรัพย ์ไปยึดทรัพย ์ สินของลูกหนี้หรือผู ้ล ้มละลำย  
     (ถ้ำหำกมี) โดยเร็ว
4)  ดูแลระวังประโยชน์ของเจ้ำหนี้ทั้งหลำย
5) ช่วยเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ในกำรรวบรวมจ�ำหน่ำยทรัพย์สินของลูกหนี้ 
     หรือผู้ล้มละลำย 
6)  สิทธิและหน้ำที่เช่นเดียวกันกับเจ้ำหนี้ทั้งหลำย

 เจ้าหนี้ทั่วไปและเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
1)  แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและที่อยู่ของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลำย
2) ติดตำมสอดส่องทรัพย์สินของลูกหน้ีหรือผู ้ล ้มละลำยแล้วแจ้งเจ้ำพนักงำน 
     พิทักษ์ทรัพย์ด�ำเนินกำร
3) ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ในกำรรวบรวมจ�ำหน่ำยทรัพย์สินของลูกหนี ้
    หรือผู้ล้มละลำย
4)  ยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ภำยใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณำค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
    หรือภำยในระยะเวลำท่ีศำลก�ำหนด (เฉพำะคดีล้มละลำยท่ียื่นฟ้องต้ังแต่วันท่ี 
     27 สิงหำคม 2558 เป็นต้นไป)
5)  ไปตรวจค�ำขอรับช�ำระหนี้ตำมวันเวลำที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ก�ำหนด
6)  ไปประชุมเจ้ำหนี้ทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
7) ไปศำลในวันนัดไต ่สวนลูกหนี้  โดยเป ิดเผยตำมวันเวลำที่ ได ้รับแจ ้งจำก 
     เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
8)  แจ้งเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เมื่อย้ำยที่อยู่ใหม่
9)  รับเงินส่วนแบ่งทรัพย์สินที่รวบรวมได้ในคดีล้มละลำย
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 ลูกหนี้หรือผู้ล้มละลายมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
1) ต้องไปสำบำนตัวและให้ถ้อยค�ำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกำรและทรัพย์สิน พร้อมท�ำบัญชี 
    แสดงกิจกำรทรัพย์สิน (ตำมแบบ ล.13 ก-ช) ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
2) ต้องส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี ดวงตรำห้ำงฯ หรือบริษัท และเอกสำรต่ำง ๆ  
    ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
3) ขอประนอมหนี้ภำยในเวลำก�ำหนดไม่ว่ำก่อนหรือหลังล้มละลำย
4) ไปประชุมเจ้ำหนี้ทุกครั้ง เมื่อได้รับแจ้งก�ำหนดวันนัดจำกเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
5) ไปให้ศำลไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เมื่อได้รับแจ้งวันก�ำหนดนัดจำกเจ้ำพนักงำน 
    พิทักษ์ทรัพย์
6) ท�ำบัญชีรับ - จ่ำย ทุกระยะ 6 เดือน นับแต่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เสนอต่อเจ้ำพนักงำน 
    พิทักษ์ทรัพย์
7) แจ้งเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ทุกครั้งเมื่อย้ำยที่อยู่ใหม่
8) เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรต้องขออนุญำตจำกศำล หรือเจ้ำพนักงำน 
    พิทักษ์ทรัพย์
9)  ขอค่ำเล้ียงชพีจำกเงนิทีไ่ด้มำในระหว่ำงถกูพทิกัษ์ทรพัย์ต่อเจ้ำพนกังำนพทิกัษ์ทรพัย์ 
   ตำมควำมจ�ำเป็นและสมควรแก่ฐำนะ
10) อำจขอให้ปลดตนเองจำกกำรล้มละลำย หรือยกเลิกกำรล้มละลำย ตำมวิธีกำร 
      และเงื่อนไขที่กฎหมำยก�ำหนด
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3) การขับไล่-รื้อถอน

กำรบังคับคดีในกรณีที่ค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลให้ขับไล่ หรือให้ลูกหนี้ 
ต้องร้ือถอนสิง่ปลกูสร้ำงออกไปจำกอสงัหำริมทรพัย์ ท่ีอยูอ่ำศยั หรือทรพัย์ท่ีครอบครอง 
หำกลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค�ำบังคับ เจ้ำหน้ีตำมค�ำพิพำกษำ 
สำมำรถยื่นค�ำร้องขอให้ตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีจัดกำรให้เจ้ำหน้ีเข้ำครอบครองทรัพย์  
และด�ำเนินกำรรื้อถอนหรือขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกทรัพย์พิพำทให้ ท้ังนี้ ลูกหนี้ 
ตำมค�ำพพิำกษำเป็นผูเ้สียค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว

หน่วยงานให้บริการ
1) ส�ำนักบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหำนคร 1 - 6
2) ส�ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด / สำขำ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์  02-881 - 4999    สายด่วน 1111 กด 79

เว็บไซต์  http://www.led.go.th

Facebook  www.facebook.com/กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ 10700
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4) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

กำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหน้ีเป็นกระบวนกำรทำงศำล โดยผู้ร้องขอต้องน�ำคด ี
ขึ้นสู่ศำลล้มละลำยกลำง ซึ่งได้บัญญัติเพิ่มเติมไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติ 
ล้มละลำยพุทธศักรำช 2483 อันเป็นกำรสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยข้ึนมำ  
เพือ่ช่วยเอือ้ต่อกำรฟ้ืนฟกูจิกำรของลกูหน้ี

หน่วยงานให้บริการ
กองฟ้ืนฟกูจิกำรของลกูหน้ี อำคำร 25 ปี ชัน้ 4

บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
1) เจ้ำหนี้ ซึ่งอำจเป็นคนเดียวหรือหลำยคนรวมกัน และมีจ�ำนวนหนี้แน่นอน 
     ไม่น้อยกว่ำสบิล้ำนบำท
2) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และเป็นหนี้เจ ้ำหนี้คนเดียวหรือหลำยคนรวมกัน 
     เป็นจ�ำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่ำสบิล้ำนบำท
3)  ธนำคำรแห่งประเทศไทย เฉพำะลกูหน้ีท่ีเป็น
      - ธนำคำรพำณชิย์
      - บริษทัเงนิทุน
      - บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์
      - บริษทัเครดิตฟองซเิอร์
4) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เฉพำะลูกหนี ้
     ทีเ่ป็นบรษิทัหลักทรพัย์
5)  กรมกำรประกนัภยั เฉพำะลกูหน้ีทีเ่ป็น
      - บริษทัประกันวนิำศภยั
      - บริษทัประกันชวีติ
6) หน่วยงำนของรัฐที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรของลูกหนี้ 
     ตำมทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง
7) เจ้ำหนี้ของลูกหน้ีตำม ข้อ 3, 4, 5 หรือ 6 หรือลูกหนี้นั้นเอง จะยื่นค�ำร้องขอ 
   ฟื้นฟูกิจกำรจะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  
   ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ กรมกำรประกันภยั 
     หรอืหน่วยงำนของรฐัทีม่หีน้ำทีต่ำมข้อ 6 แล้วแต่กรณีเสียก่อน
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หลักเกณฑ์ในการยื่นค�าร้องของฟื้นฟูกิจการ
 - ค�ำร้องขอฟ้ืนฟูกจิกำร ผูร้้องขอต้องแสดงโดยชดัแจ้งถึง
1)  ควำมมหีน้ีสนิล้นพ้นตัวของลกูหน้ี
2) รำยชือ่และทีอ่ยูข่องเจ้ำหนีค้นเดยีวหรอืหลำยคนทีล่กูหนีเ้ป็นหนีร้วมกนัเป็นจ�ำนวน 
     ไม่น้อยกว่ำสบิล้ำนบำท
3)  เหตอุนัสมควรและช่องทำงทีจ่ะฟ้ืนฟูกจิกำร
4)  ชือ่และคณุสมบติัของผู้ท�ำแผน
5)  หนงัสอืยนิยอมของผูท้�ำแผน
6) กรณีที่เจ้ำหนี้เป็นผู้ร้องขอ นอกจำกแสดงรำยละเอียดข้ำงต้นแล้ว จะต้องแนบ 
   รำยชือ่และท่ีอยูข่องเจ้ำหน้ีอืน่เท่ำทีท่รำบมำพร้อมค�ำร้องขอ ส่วนลกูหนีเ้ป็นผูร้้องขอ 
   จะต้องแนบบญัชแีสดงรำยกำรทรพัย์สนิและหนีส้นิทัง้หมดทีม่อียู ่ รำยชือ่และทีอ่ยู่ 
     โดยชดัแจ้งของเจ้ำหน้ีทัง้หลำยมำพร้อมค�ำร้องขอ
 - ผู้ร้องขอต้องช�ำระค่ำขึ้นศำลหนึ่งพันบำท และต้องวำงเงินประกันค่ำใช้จ่ำย 
ต่อศำล เป็นจ�ำนวนห้ำหมืน่บำท ไปพร้อมกนัขณะยืน่ค�ำร้องขอ
 - ผู ้ร ้องขอยื่นค�ำร ้องต่อศำล คือ ศำลล้มละลำยกลำงและในระหว่ำง 
ศำลล้มละลำยภำคยังไม่เปิดท�ำกำรให้ยื่น ต่อศำลจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งลูกหนี ้
ประกอบธรุกจิในเขตอ�ำนำจศำลดังกล่ำวได้ด้วย

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2
 กฎหมำยฟื้นฟูกิจกำรส�ำหรับลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) เป็นกฎหมำยใหม่ เพ่ือเปิดโอกำสให้ลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สำมำรถ
ยื่นขอฟื้นฟูกิจกำรได้ เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหำทำงกำรเงินจนไม่สำมำรถช�ำระหนี ้
ให้แก่เจ้ำหนี้ได้ หรือขำดเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร (ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน) 
โดยลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟื้นฟูกิจกำรที่ได้มีกำรตกลงร่วมกันกับเจ้ำหนี้ทั้งหมด 
เพ่ือก�ำหนดรำยละเอยีดวธิกีำรช�ำระหนี ้ ตลอดจนกำรปรบัโครงสร้ำงหนี ้ และยืน่ค�ำร้อง
ฟ้ืนฟูกิจกำรพร้อมแผนต่อศำล เพือ่ให้ศำลมคี�ำสัง่ต่อไป
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ผู้มีสิทธิยื่นขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs)
1) ลูกหน้ีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล ห้ำงหุ ้นส่วนสำมัญไม่จดทะเบียน  
   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด หรือนิติบุคคลอื่น 
   ตำมทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง ทีป่ระกอบธรุกจิทีม่ลีกัษณะเป็นวสิำหกิจขนำดกลำง 
   และขนำดย่อม ที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
     ขนำดย่อม หรอืจดทะเบยีนกับหน่วยงำนอืน่ของรัฐ  
2) เจ้ำหนี้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน เป็นหนี้ที่เกิดจำกกำรด�ำเนินกิจกำร 
     ของลกูหนี้

ลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ประเภทธุรกิจ จ�านวนแรงงาน (คน)  
หรือ 

สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)

จ�านวนแรงงาน (คน)  
หรือ 

สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)

ขนาดย่อม ขนาดกลาง

การผลิต

การบริการ

การค้าส่ง

การค้าปลีก

ไม่เกนิ 50 ไม่เกนิ 50 51 - 200

51 - 200

26 - 50

16 - 30

เกิน 50 - 200

เกิน 50 - 200

เกนิ 50 - 100

เกนิ 30 - 60

ไม่เกนิ 50

ไม่เกนิ 50

ไม่เกนิ 30

ไม่เกนิ 50

ไม่เกนิ 25

ไม่เกนิ 15
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หลักเกณฑ์ในการขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs) 
1) ลกูหนีอ้ยูใ่นสถำนะไม่สำมำรถช�ำระหน้ีให้แก่เจ้ำหนีไ้ด้ 
2) เป็นหนีท้ีเ่กดิจำกกำรด�ำเนินกจิกำรของลูกหน้ี 
3) กรณลูีกหนีเ้ป็นบคุคลธรรมดำ ต้องมจี�ำนวนหนีไ้ม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำนบำท 
4) กรณีลูกหนี้เป็นคณะบุคคล ห้ำงหุ ้นส่วนสำมัญไม่จดทะเบียน ห้ำงหุ ้นส่วน 

สำมัญนิตบิคุคล ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั หรอืนติิบคุคลอืน่ตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง   
จ�ำนวนหนีไ้ม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท  

5) กรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทจ�ำกัด ต้องมีจ�ำนวนหนี้ไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 
10 ล้ำนบำท 

6) กิจกำรของลูกหน้ีมีเหตุผลอันสมควรและมีช่องทำงธุรกิจท่ีสำมำรถด�ำเนินกำร 
ต่อไปได้ 

ขั้นตอนการขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs) 
ขัน้ตอนก่อนยืน่ค�าร้องต่อศาล 
1) ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ต้องตกลงร่วมกันให้ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจกำร โดยมีกำรประชุมเจ้ำหนี้ 

ทัง้หมดเพือ่ท�ำแผนช�ำระหน้ี 
2) ในกำรประชุม เจ้ำหน้ีจะต้องมีหลักฐำนกำรเชิญเจ้ำหนี้ทุกรำยเข้ำร่วมประชุม 

พร้อมกับกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม ซึ่งที่ประชุมเจ้ำหนี้ต้องมีมติเห็นชอบ 
ในแผนด้วยจ�ำนวนหน้ีไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนหนีท้ั้งหมด

 
ขัน้ตอนย่ืนค�าร้องต่อศาล 
1) ลกูหน้ีหรอืเจ้ำหนีย้ืน่ค�ำร้องต่อศำล โดยแนบเอกสำรประกอบด้วย  แผนและหลกัฐำน 

ผลกำรประชุมเจ้ำหน้ีท่ีเห็นชอบในแผน รำยช่ือพร้อมท่ีอยู่ของเจ้ำหนี้ท่ีเกิดข้ึน 
จำกกำรด�ำเนนิกจิกำรและเจ้ำอืน่ทัง้หมด และหลกัฐำนกำรข้ึนทะเบียนของลกูหนี้ 
ต่อส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือจดทะเบียน 
กบัหน่วยงำนอืน่ของรัฐ 

2) ผู้ยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรต่อศำลต้องช�ำระค่ำข้ึนศำล จ�ำนวน 1,000 บำท  
และวำงเงนิประกนัค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท 

3) เมื่อศำลรับค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรแล้ว จะด�ำเนินกำรพิจำรณำไต่สวนค�ำร้อง 
และมคี�ำสัง่ต่อไป 

63คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



ขัน้ตอนภายหลงัจากศาลมีค�าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและเหน็ชอบด้วยแผน 
1) หำกศำลมคี�ำสัง่ให้ฟ้ืนฟกูจิกำรและเหน็ชอบด้วยแผน ผูบ้รหิำรแผนทีร่ะบไุว้ในแผน 

จะเป็นผูด้�ำเนินกำรตำมแผนภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดไว้ในแผน แต่ไม่เกนิ 3 ปี 
2) เมื่อระยะเวลำตำมแผนสิ้นสุดลง หำกด�ำเนินกำรตำมแผนส�ำเร็จ ศำลจะมีค�ำสั่ง 

ยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกจิกำร หำกไม่ส�ำเรจ็ตำมแผน ศำลจะมคี�ำสัง่ยกเลกิค�ำสัง่ให้ฟ้ืนฟ ู
กจิกำรและเห็นชอบด้วยแผน หรอืยกเลกิกำรฟ้ืนฟูกจิกำร 

รายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการ (SMEs) 
แผนฟ้ืนฟกูจิการ ต้องมรีายการต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
1) เหตุผลทีท่�ำให้มกีำรขอฟ้ืนฟูกจิกำร 
2) รำยละเอยีดแห่งสนิทรพัย์ หนีส้นิ และภำระผกูพันต่ำง ๆ  ของลกูหนีใ้นขณะย่ืนค�ำร้องขอ 

ต่อศำล 
3) หลกักำรและวธีิกำรฟ้ืนฟูกจิกำร 
        3.1  ขัน้ตอนของกำรฟ้ืนฟูกจิกำร 
     3.2 กำรช�ำระหนี้ กำรยืดก�ำหนดเวลำช�ำระหนี้ กำรลดจ�ำนวนหนี้ลงและ 
         กำรจัดกลุ่มเจ้ำหนี้ โดยสิทธิของเจ้ำหนี้ที่อยู ่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับ 
               กำรปฏบัิตเิท่ำเทียมกนั เว้นแต่เจ้ำหน้ีผูไ้ด้รบักำรปฏบัิติท่ีเสยีเปรยีบ
               ในกลุม่น้ันจะให้ควำมยนิยอมเป็นหนังสอื 
        3.3 กำรลดทุนและเพ่ิมทนุ 
     3.4 กำรก่อหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเงื่อนไข 
               แห่งหนีสิ้นและเงินทุนดังกล่ำว 
        3.5   กำรจดักำรและกำรหำประโยชน์จำกทรพัย์สนิของลกูหนี้ 
        3.6   เง่ือนไขกำรจ่ำยเงินปันผลและประโยชน์อืน่ใด 
4) กำรไถ่ถอนหลกัประกนั ในกรณีทีมี่เจ้ำหน้ีมีประกนัและควำมรบัผิดของผูค้�ำ้ประกนั 
5) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกรณกีำรขำดสภำพคล่องชัว่ครำวระหว่ำงกำรปฏบิตัติำมแผน 
6) วธิปีฏบิตัใินกรณมีกีำรโอนสทิธเิรียกร้องหรือโอนหน้ี 
7) ชือ่ คณุสมบตั ิหนงัสือยนิยอมของผูบ้ริหำรแผนและค่ำตอบแทน 
8) กำรแต่งตัง้และกำรพ้นต�ำแหน่งของผู้บรหิำรแผน 
9) ระยะเวลำด�ำเนนิกำรตำมแผนซ่ึงไม่เกนิสำมปี 
10) กำรไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตำมสัญญำ ในกรณีที่ทรัพย์สิน 

ของลูกหนีห้รือสทิธติำมสัญญำมภีำระเกนิควรกว่ำประโยชน์ท่ีจะพึงได้ 
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ผลของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีค�าสั่งเห็นชอบแล้ว 
1) ผูกมดัเจ้ำหนีท้ีไ่ด้เข้ำร่วมประชมุและลงมต ิ หรอืได้รบัแจ้งให้เข้ำร่วมประชุมในกำร 

ลงมติดงักล่ำว 
2) ผูค้�ำ้ประกนัหรือลกูหน้ีร่วมยงัคงต้องรบัผดิตำมสญัญำท่ีมอียูเ่ดมิ 
3) เมือ่ศำลมคี�ำสัง่ยกเลกิกำรฟ้ืนฟกูจิกำร ทัง้เจ้ำหนีแ้ละลกูหนีย้งัคงผกูพนัตำมแผนต่อไป 

จนกว่ำจะด�ำเนินกำรตำมแผนเสรจ็
4) เมือ่ศำลมคี�ำสัง่ยกเลกิค�ำสัง่ให้ฟ้ืนฟูกจิกำรและเห็นชอบด้วยแผน หรอืมคี�ำสัง่ยกเลิก  

กำรฟื้นฟูกิจกำร ลูกหนี้หรือผู้บริหำรของลูกหนี้กลับมีอ�ำนำจจัดกำรกิจกำรและ 
ทรพัย์สนิของลกูหน้ี 

5) ลกูหนีห้รือผูร้บัมอบอ�ำนำจลูกหน้ีทจุริตปกปิดรำยละเอยีดแห่งหนีส้นิในสำระส�ำคญั  
หรอืแสดงหน้ีต่อเจ้ำหน้ีอันเป็นเทจ็ในสำระส�ำคญั ต้องระวำงโทษ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์  02-881-4999    สายด่วน 1111 กด 79

เว็บไซต์  http://www.led.go.th

Facebook  www.facebook.com/กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
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5) การวางทรัพย์

กำรวำงทรัพย์ คือ วิธีกำรช�ำระหนี้ที่กฎหมำยก�ำหนดขึ้น เมื่อกำรช�ำระหนี้ 
มีอุปสรรคอันเกิดจำกตัวเจ้ำหนี้ โดยผู้วำงทรัพย์ได้น�ำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี ้
ไปวำง ณ ส�ำนักงำนบังคับคดี ซึ่งผลของกำรวำงทรัพย์ ให้ลูกหนี้หลุดพ้นจำกหนี้  
ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ผิดสัญญำ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ค่ำเสียหำย ค่ำสินไหมทดแทน  
หรือเบี้ยปรับ และเจ้ำหนี้จะร้องต่อศำลให้สั่งบังคับช�ำระหนี้ไม่ได้ กำรไถ่ถอน 
กำรขำยฝำกโดยกำรวำงทรัพย์ท�ำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมำสู่ผู้วำงทรัพย์

หน่วยงานให้บริการ
1) ส�ำนกังำนบงัคบัคดแีพ่งกรงุเทพมหำนคร 1 – 6
2) ส�ำนกังำนบงัคบัคดจัีงหวดั / สำขำ

วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
1) เขยีนค�ำร้องขอวำงทรัพย์ ตำมแบบ ว.1 หำกมอบอ�ำนำจให้บุคคลอืน่วำงทรพัย์แทน  

ต้องท�ำใบมอบอ�ำนำจตำม แบบ ว.4 / แสดง...
2) แสดงบัตรประจ�ำตวัประชำชน หรอืหลกัฐำนอ่ืนใดทีท่ำงรำชกำรออกให้ (มรีปูถ่ำย)
3) กรณีมอบอ�ำนำจ ยื่นใบมอบอ�ำนำจตำมแบบ ว.4 ติดอำกรแสตมป์ให้ครบถ้วน 

พร้อมส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชนหรอืหลกัฐำนอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกให้ (มรีปูถ่ำย)  
ทัง้ของผูม้อบอ�ำนำจและผูรั้บอ�ำนำจ

4) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้น�ำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนซ่ึงนำยทะเบียนรับรอง 
ไม่เกิน 1 เดือนมำแสดงด้วย

5) แนบแบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร์ (ท.ร. 14/1) หรือหนังสือรับรองฐำนะ 
นติบุิคคลของเจ้ำหนีร้บัรองไม่เกิน 1 เดือน

6) หลกัฐำนเกีย่วข้องกบักำรวำงทรัพย์ในเร่ืองน้ัน ๆ มำแสดง เช่น
 - ถ้ำวำงตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมของศำล ให้มีค�ำพิพำกษำตำมยอม 

   ท่ีเจ้ำหน้ำทีศ่ำลรบัรอง
 - ถ้ำวำงตำมสัญญำเช่ำ ให้มสีญัญำเช่ำ พร้อมถ่ำยส�ำเนำสญัญำเช่ำและรบัรองส�ำเนำถูกต้อง
 - ถ้ำวำงตำมสัญญำขำยฝำก ให้มสีญัญำขำยฝำกพร้อมถ่ำยส�ำเนำสญัญำขำยฝำก 

   และรบัรองส�ำเนำถกูต้อง
 - ถ้ำวำงตำมสญัญำเช่ำซือ้ ให้มสีญัญำเช่ำซือ้ พร้อมถ่ำยส�ำเนำสญัญำเช่ำซือ้และรบัรอง  

   ส�ำเนำถกูต้อง
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 - ถ้ำวำงตำมสญัญำจ�ำนอง (ไถ่ถอน) ให้มสีญัญำจ�ำนอง พร้อมถ่ำยส�ำเนำสญัญำจ�ำนอง 
   และรบัรองส�ำเนำถกูต้อง

7) เงนิประกนัค่ำใช้จ่ำย (ขัน้ต�ำ่) จ�ำนวน 300 บำท
8) ผูว้ำงทรพัย์ หรอืผูม้อบอ�ำนำจ ต้องมำให้เจ้ำพนกังำนสอบสวนถึงท่ีมำแห่งมูลหนี้
9) ผู ้วำงทรัพย์ต ้องแจ้งกำรวำงทรัพย์ให้เจ ้ำหนี้ทรำบโดยชอบด้วยกฎหมำย  

ยกเว้นเป็นกำรวำงเงนิไถ่ถอนของกำรขำยฝำกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์  
ตำมมำตรำ 492

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์  02 881 4999    สายด่วน 1111 กด 79

เว็บไซต์  http://www.led.go.th

Facebook  www.facebook.com/กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
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เอกสารประกอบการยื่นค�าร้องขอไกล่เกลี่ย
        - ค�ำร้องขอไกล่เกล่ีย
        - ส�ำเนำบตัรประจ�ำตัวประชำชน
        - หนงัสอืมอบอ�ำนำจ พร้อมส�ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ�ำนำจและผูร้บัมอบ
อ�ำนำจ (กรณย่ืีนแทนผูอ้ืน่)
        - ส�ำเนำค�ำพพิำกษำ หรือหมำยบงัคับคดี
        - เอกสำรประกอบอืน่ ๆ (หำกม)ี เช่น ส�ำเนำรำยงำนกำรยดึหรอือำยดัทรพัย์
ประกำศขบัไล่ ประกำศขำยทอดตลำด ฯลฯ

6) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

กำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำท หมำยถงึ วธีิกำรระงับหรอืยตุข้ิอพพิำท โดยมบีคุคลทีส่ำม  
เรียกว่ำ “ผู้ไกล่เกลี่ย” ท�ำหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือเสนอแนะแนวทำงและเป็นสื่อกลำง  
เพือ่ให้คูก่รณหีำทำงออกของข้อพพิำทร่วมกนั โดยทีผู่ไ้กล่เกลีย่ไม่มอี�ำนำจในกำรก�ำหนด 
ข้อตกลงให้แก่คูก่รณ ีกำรจะตกลงหรือไม่ เป็นกำรตัดสนิใจของคูก่รณเีอง

หน่วยงานให้บริการ
ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิำท อำคำร 25 ปีชัน้ 2

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
        ข้ันตอนที ่ 1  คูค่วำมหรอืผูมี้ส่วนได้เสยีในกำรบังคับคดียืน่ค�ำร้องขอไกล่เกลีย่
        ข้ันตอนที ่ 2  เจ้ำพนักงำนผูรั้บค�ำร้องอธบิำยขัน้ตอนวธิกีำรไกล่เกล่ียและ 
                          ให้ค�ำแนะน�ำเบือ้งต้นให้กบัผู้ร้อง
        ข้ันตอนที ่ 3  ก�ำหนดวนันัดไกล่เกลีย่
        ข้ันตอนที ่ 4  ส่งหนังสอืแจ้งวันเวลำนัดไกล่เกลีย่ให้คูก่รณีทรำบ
        ข้ันตอนที ่ 5  ท�ำกำรไกล่เกลีย่ตำมก�ำหนดนัด
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  
The Department of Juvenile  
observation and Protection

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
มีภำรกิจในกำรพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภำพเด็ก เยำวชน และผู้เยำว์ท่ีเข้ำสู ่
กระบวนกำรยุติธรรม ทั้งในคดีอำญำและคดีครอบครัว ด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน 
บ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชน ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำย ชุมชน  
เพือ่สนบัสนนุกระบวนกำรยุติธรรมและป้องกนักำรกระท�ำผิดของเด็กและเยำวชน  

โทรศัพท์  0 2141 6473-4 

โทรสาร  0 2143 8473

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5  

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ
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ปัจจุบันได ้จัดตั้งสถำนพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยำวชนขึ้นทั่วประเทศ  
โดยมหีน้ำที ่ดังน้ี

 งานคดีอาญา 
ก่อนพิพากษา
 - สืบเสำะและประมวลข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยำวชน 

เพือ่เสนอพนกังำนอยักำรพิจำรณำสัง่ฟ้องหรอืไม่ฟ้อง
 - ด�ำเนินกำรและประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนและองค์กรอื่นในกำร 

สงเครำะห์ แก้ไขบ�ำบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยำวชน
หลังพิพากษา
ในกรณีศำลมีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งให ้เด็กหรือเยำวชนรับกำรฝึกอบรม  

เด็กหรือเยำวชนจะถูกส่งไปรับกำรฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 
ซึ่งในกำรฝึกอบรมจะมีกำรประเมินและจัดท�ำแผนกำรฝึกอบรมให้เหมำะสมแก่เด็ก 
หรอืเยำวชนแต่ละรำย

 งานคดีครอบครัว
เมื่อศำลเยำวชนและครอบครัวรับค�ำฟ้องหรือค�ำร้องในคดีครอบครัว และเห็นว่ำ 

คดนีัน้มผีูเ้ยำว์หรอืผูเ้ยำว์มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยี ศำลจะมคี�ำสัง่แจ้งผูอ้�ำนวยกำร 
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ให้ท�ำกำรสืบเสำะและประมวลข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับผู ้ร ้อง ผู ้เยำว์ ทรัพย์สินและควำมเห็น หรือเก่ียวกับโจทก์และจ�ำเลย  
และจัดท�ำรำยงำนและควำมเห็นส่งศำลเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำพิพำกษำคด ี
ของศำลต่อไป และศำลอำจมีค�ำส่ังตั้งผู ้อ�ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ ้มครองเด็ก 
และเยำวชนเป็นผู้ก�ำกับกำรปกครอง ดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของผู้เยำว์ เพื่อประโยชน ์
ของผูเ้ยำว์อย่ำงแท้จริงจนกว่ำผูเ้ยำว์จะบรรลนิุติภำวะ

 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เป็นหน่วยงำนในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน โดยได้มีกำรจัดตั้ง 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภำค มีหน้ำที่ในกำรฝึกอบรม 
เดก็และเยำวชน และด�ำเนินกำรตำมค�ำพิพำกษำหรอืค�ำสัง่ของศำล

 - ด�ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุม ดูแล บ�ำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนำพฤตินิสัย  
และสงเครำห์เดก็และเยำวชนทีศ่ำลมีค�ำพพิำกษำหรอืค�ำสัง่ให้เข้ำรบักำรฝึกอบรม

 - ด�ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมชุมชนและประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพิทักษ์ 
และคุม้ครองสทิธเิด็ก
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
ส่วนกลาง 
 - กองวิทยำศำสตร์งำนยุติธรรมเด็กและเยำวชน 
 - กลุ่มพัฒนำระบบงำนสังคมสงเครำะห์
 - กลุ่มพัฒนำระบบงำนคดี
ส่วนภูมิภาค 
 - กลุ่มประสำนกิจกรรมชุมชน
 - กลุม่งำนคด ีสถำนพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยำวชน หรอืศนูย์ฝึกและอบรมเดก็  
  และเยำวชนทุกแห่งทั่วประเทศ

1) การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ปกครองที่บุตรหลานมีปัญหาทั้งด้านจิตวิทยา 
    และด้านคดี

ขั้นตอนการให้บริการ 
 สอบถำมทำงโทรศัพท์
 ขอค�ำปรึกษำด้วยตนเองตำมสถำนที่แนะน�ำข้ำงต้น 

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. กองวิทยาศาสตร์งานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ :  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5  โทรศัพท์ :  0 2141 3607

2. กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ :  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5  โทรศัพท์ :  0 2141 3604, 0 2141 6501    

3. กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชนและกลุ่มงานคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ
4. คลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
โทรศัพท์ :  0 2141 3607 

คลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
เป็นการให้ค�าปรึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีปัญหาครอบครัว ลูกหลานมีพฤติกรรมเกเร 

หรือมีปัญหาทางกฎหมาย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึก 

และอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ
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หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน และสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
ทุกจังหวัด

ขั้นตอนการให้บริการ
 สอบถำมทำงโทรศัพท์
 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 

   หรือสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
 เดินทำงไปใช้บริกำรตำมก�ำหนดที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด

เป็นกำรเยี่ยมเด็กและเยำวชนผ่ำนจอภำพและเสียง สำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครองในกำรเดินทำงไปเยี่ยมยังศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยำวชน หรือสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

2) การให้บริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านระบบ Video Conference
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กรมรำชทัณฑ์
Department of Corrections

กรมรำชทัณฑ์ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู ้ต ้องขัง 
และบุคคลที่อยู่ ในควำมควบคุมหรือดูแลตำมหน้ำที่และอ�ำนำจของกรม โดยมุ่งพัฒนำ 
เป็นองค์กรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือแก้ไขหรือฟื ้นฟูผู ้ต้องขังและบุคคลท่ีอยู ่
ในควำมควบคุมหรือดูแลตำมหน้ำท่ีและอ�ำนำจของกรม ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี 
มีสุขภำพกำยและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมำกระท�ำผิดซ�้ำ ได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ 
ในกำรประกอบอำชีพท่ีสุจริต และสำมำรถด�ำรงชีวิตในสังคมภำยนอกได้อย่ำงปกต ิ
โดยสังคมให้กำรยอมรับ โดยให้มีหน้ำที่และอ�ำนำจ ดังต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติต่อผู ้กระท�ำผิดให้เป็นไปตำมค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งตำมกฎหมำย  
โดยด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ ในควำมควบคุมหรือดูแล  
ตำมหน้ำที่และอ�ำนำจของกรม ให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย 
ของกระทรวง หลักอำชญำวิทยำและหลักทัณฑวิทยำ ตลอดจนข้อก�ำหนดมำตรฐำน 
ขั้นต�่ำส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์กำร 
สหประชำชำติ

3) ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรสวสัดิกำรและกำรสงเครำะห์แก่ผูต้้องขงั และบคุคลทีอ่ยู่ 
ในควำมควบคุมหรือดูแลตำมหน้ำที่และอ�ำนำจของกรม

4) พัฒนำระบบ รูปแบบ มำตรกำร หลกัเกณฑ์ มำตรฐำน วธิกีำรปฏบิตั ิและกำรปฏบิตัิ 
ต่อผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ในระหว่ำงที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอกำรตรวจพิสูจน์ในสถำนที่ 
เพื่อกำรตรวจพิสูจน์ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

5) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ�ำนำจของกรม 
หรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

สถานที่ติดต่อ  222 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลสวนใหญ่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์  0 2141 6473-4    โทรสาร  0 2143 8473

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

1) การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่ประสงค์ 
จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการท�าวิจัย ท�าวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจ�า ทัณฑสถาน

ขั้นตอนการให้บริการ 
 การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของหนังสือขออนุญำตและเอกสำรประกอบ
หมำยเหต ุ : กรณเีกบ็ข้อมลูเพือ่กำรท�ำวจิยัหรอืวทิยำนพินธ์ในหวัข้อเดยีวกนัหลำยแห่ง 

ผู้ตรวจสอบหนังสือขออนุญำตและเอกสำรประกอบ ได้แก่ กองทัณฑวิทยำเท่ำนั้น 

 การพิจารณา 
เสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้บัญชำกำรเรือนจ�ำ ผู้อ�ำนวยกำรสถำนที่กักขัง 

และผู้อ�ำนวยกำรสถำนกักกัน หรือผู้อ�ำนวยกำรกองทัณฑวิทยำ พิจำรณำอนุญำต 
หรือไม่อนุญำต และลงนำม

หมำยเหต ุ: กรณเีกบ็ข้อมลูเพือ่กำรท�ำวจิยัหรอืวทิยำนพินธ์ในหวัข้อเดยีวกันหลำยแห่ง  
ผู้อ�ำนวยกำรกองทัณฑวิทยำจะเป็นผู้พิจำรณำ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกโดยทำงรำชกำรที่ปรำกฏภำพถ่ำย  
     (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
2)  โครงร่ำงกำรท�ำวิจัยหรือกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ (ส�ำเนำ 1 ฉบับ) 
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. กองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
    ที่อยู่  222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

    โทรศัพท์  02 967 2222 

2. เรือนจ�า สถานกักกัน และสถานกักขังทั่วประเทศ 
3. กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
    ที่อยู่  222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์
จะเข้าไปในเรือนจ�าเพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ  
ภาพยนตร์ - วีดิทัศน์ ภายในเรือนจ�า

หน่วยงานให้บริการ
กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ 
 การตรวจสอบเอกสาร

  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของหนังสือขออนุญำตและเอกสำร 
   หลักฐำนประกอบ

 การพิจารณา 
   เสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้บัญชำกำรเรือนจ�ำ ผู้อ�ำนวยกำรสถำนที่กักขัง 
   หรือผู้อ�ำนวยกำรสถำนกักกัน พิจำรณำเพื่อมีค�ำสั่งอนุญำตหรือไม่อนุญำต

 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
     - ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั ผู้บญัชำกำรเรือนจ�ำ ผูอ้�ำนวยกำรสถำนท่ีกกัขัง หรอืผูอ้�ำนวยกำร 
สถำนกักกัน ลงนำมอนุญำตหรือไม่อนุญำต
  - อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ลงนำมอนุญำตหรือไม่อนุญำต กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำร 
ต่ำงประเทศและกิจกรรมเพื่อควำมบันเทิงในเรือนจ�ำ เช่น กำรถ่ำยท�ำภำพยนตร ์
ละคร และสิ่งอื่นใดเพ่ือควำมบันเทิง กำรอนุญำตให้สื่อต่ำงชำติเข้ำบันทึกภำพนิ่ง  
ภำพเคลื่อนไหว เป็นต้น

3) หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
4) แบบสอบถำมเพื่อกำรท�ำวิจัย หรือท�ำวิทยำนิพนธ์ (ส�ำเนำ 1 ฉบับ)
5) หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำ (กรณีเป็นนิสิตนักศึกษำ) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส�านักงานเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์
    ที่อยู่  222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

2. เรือนจ�า สถานกักกัน และสถานกักขังทั่วประเทศ 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) แบบยินยอมที่ผู้ต้องขังลงนำม (ในกรณีสัมภำษณ์ผู้ต้องขัง) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือขออนุญำตจำกหน่วยงำนต้นสังกัด พร้อมแนบรำยชื่อผู้เก่ียวข้องทั้งหมด  
       ซึง่ได้ระบวุนั เวลำ สถำนทีที่จ่ะเข้ำท�ำกำรถ่ำยท�ำ (กรณเีป็นนติบิคุคลและบุคคลธรรมดำ 
    ที่เป็นหมู่คณะ) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3)  บทละคร หรือ บทภำพยนตร์ (ในกรณถ่ีำยท�ำละครหรอืภำพยนตร์) ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั
4) บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรท่ีออกโดยทำงรำชกำรท่ีปรำกฏภำพถ่ำย  
    ฉบับจริง 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำที่ก�ำลังศึกษำอยู่ (กรณีเป็นนิสิตนักศึกษำ) 
    ฉบับจริง 1 ฉบับ
6) โครงร่ำงวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์, แบบสอบถำมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับกำรท�ำวิจัยหรือ 
      วทิยำนิพนธ์ (ในกรณทีีม่กีำรสมัภำษณ์ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับกำรท�ำวจิยัหรอืวิทยำนพินธ์ 
    ร่วมด้วย) ส�ำเนำ 1 ฉบับ

3) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงาน
กับเรือนจ�า

หน่วยงานให้บริการ
กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ 
 การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของหนังสือขออนุญำตและเอกสำร 
หลักฐำนประกอบ

 การพิจารณา 
ผู ้บัญชำกำรเรือนจ�ำ ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนกักกัน ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนที่กักขัง  

พิจำรณำเพื่อมีค�ำสั่งอนุญำตหรือไม่อนุญำต
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 การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ 
ผู ้บัญชำกำรเรือนจ�ำ ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนกักกัน ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนที่กักขัง  

ลงนำมอนุญำตหรือไม่อนุญำต

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกโดยทำงรำชกำรที่ปรำกฏภำพถ่ำย  
     (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
2) หนังสือขออนุญำตจำกหน่วยงำนต้นสังกัดพร้อมรำยช่ือคณะท้ังหมด (กรณีเป็น 
     หมู่คณะ) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
 ที่อยู่  222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท์  02 967 2222 

2. เรือนจ�า สถานกักกัน และสถานกักขังทั่วประเทศ

4) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือ
ติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจ�า ตามที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด

หน่วยงานให้บริการ
กรมรำชทัณฑ์ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มค�ำขอและเอกสำร 
หลักฐำนประกอบ

 การพิจารณา 
ผูบ้ญัชำกำรเรอืนจ�ำ / ผูอ้�ำนวยกำรทณัฑสถำน สถำนกกักนั สถำนกกัขัง พจิำรณำ

เพื่อมีค�ำสั่งอนุญำตหรือไม่อนุญำต
 การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ 

ผู ้บัญชำกำรเรือนจ�ำ ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนกักกัน ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนที่กักขัง  
ลงนำมอนุญำตหรือไม่อนุญำต
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เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
  1) บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกโดยทำงรำชกำรที่ปรำกฏภำพถ่ำย  
        (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  2) ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยทนำยควำม (ออกโดย 
        สภำทนำยควำม) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
  3) ส�ำเนำใบแต่งตั้งทนำยควำมที่ศำลประทับรับไว้ในส�ำนวนคดีให้เป็นทนำยควำม 
       ของผู้ต้องขัง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

- เรือนจ�าจังหวัดสตูล 

- ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา 

- เรือนจ�าอ�าเภอเบตง 

- เรือนจ�าอ�าเภอนาทวี 

- ทัณฑสถานหญิงสงขลา

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1) ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านทาง Video Conference  
 ณ กรมราชทัณฑ์ ส่วนกลาง (Call Center) เพื่อเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจ�า 5 แห่ง  
 ได้แก่ 

- เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ 

- เรือนจ�ากลางขอนแก่น 

- เรือนจ�ากลางนครราชสีมา

- เรือนจ�ากลางนครสวรรค์ 

- เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 

2) ประชาชนสามารถเข้าเย่ียมผู้ต้องขงัผ่านทาง Video Conference  
 ณ ส�านกังานยติุธรรมจงัหวัด 5 แห่ง ได้แก่ 

- ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 

- ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

- ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส 

- ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล 

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

3) เพื่อเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจ�า 10 แห่ง ได้แก่ 

- เรือนจ�ากลางสงขลา 

- เรือนจ�ากลางปัตตานี 

- เรือนจ�ากลางยะลา 

- เรือนจ�ากลางนราธิวาส  

- เรือนจ�าจังหวัดสงขลา 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
Department Of Special Investigation

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
1) รบัผิดชอบงำนเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวน 

คดีพิเศษ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) ป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรสอบสวนคดีพิเศษ และตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรคดีพิเศษประกำศก�ำหนด 
หรือตำมมติของคณะกรรมกำรคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงำนตำมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำและกฎหมำยอื่นอันเกี่ยวกับควำมผิดทำงอำญำที่เป็นคดีพิเศษ

3) ศึกษำ รวบรวม จัดระบบและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่กำรปฏิบัต ิ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน 
ปรำบปรำม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

4) จัดให้มีกำรศึกษำ อบรม และพัฒนำระบบงำนกำรสืบสวนและสอบสวน 
คดีพิเศษ กำรพฒันำควำมรูแ้ละกำรประเมนิสมรรถภำพกำรปฏบัิติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงของกรมและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะมีฐำนะเป็น 
พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษหรือไม่

5) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฎหมำยและระเบียบที่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ของกรม 
และงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

6) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกรม  
หรือตำมที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

โทรศัพท์  0-2831-9888 ต่อ 51512, 51513 

โทรสาร 0 2 975 9888

สายด่วน  1202

เว็บไซต์  www.dsi.go.th

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
ส่วนประชำสัมพันธ์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

1) ศูนย์ประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการให้บริการ 
กรณีติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ Call Center 

- สอบถำมควำมต้องกำรของประชำชนผู้ติดต่อ
- ให้ค�ำแนะน�ำตำมที่ประชำชนแจ้งควำมประสงค์  
- กรณีกำรโอนสำย ให้แจ้งหมำยเลขที่จะโอนก่อนท�ำกำรโอนสำยทุกครั้ง  
- กรณีประชำชนร้องเรียนทำงโทรศัพท์ ให้เจ ้ำหน้ำที่ผู ้รับสำยสอบถำม 

         วตัถปุระสงค์ทีร้่องเรียน แล้วโอนสำยไปยงัศูนย์รบัเรือ่งร้องทุกข์ของกรมสอบสวน 
         คดีพิเศษ

??????ของกลาง

81คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม
ฉบับประชาชน



กรณีติดต่อด้วยเอง ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- ติดต่อสอบถำมศูนย์ประชำสัมพันธ์และติดต่อสอบถำมบริเวณโถงกลำงอำคำร 
  ชั้น G
- เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเคำน์เตอร์ให้กำรต้อนรับ
- เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเคำน์เตอร์สอบถำมประชำชนผู้มำรับบริกำร ว่ำต้องกำร 

        ติดต่อกับใคร หรือหน่วยงำนใด 
- เมื่อประชำชนแจ้งควำมประสงค์แล้ว ให้เจ้ำหน้ำประจ�ำเคำน์เตอร์ประสำน 

        ไปยังหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ประชำชนมำติดต่อรับทรำบ
- เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเคำน์เตอร์เชิญประชำชนให้ไปนั่งรอเจ้ำหน้ำที่ในห้องรับรอง

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บัตรประจ�ำตัวประชำชน
ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ Call Center
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ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม  
Office of Justice Affairs

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
1) รับผิดชอบในงำนธุรกำรของกองงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน

ยุติธรรมแห่งชำติ และด�ำเนินงำนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
2) ศกึษำ วเิครำะห์นโยบำย แผนยทุธศำสตร์และแนวทำงกำรบริหำรกระบวนกำร

ยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ
3) สนับสนุนและด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กระบวนกำรยุติธรรม
4) ประสำนและด�ำเนินกำรวิจัยด้ำนกฎหมำย ระบบงำนยุติธรรม และด้ำน

อำชญำวิทยำ รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำร 
ยุติธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

5) พัฒนำกฎหมำยและระบบงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
6) ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมและบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง
7) บริหำรกองทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรม
8) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน

หรือตำมที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

โทรศัพท์  02 141 3666 

โทรสาร 02 143 8933

เว็บไซต์  www.oja.go.th

อีเมล  webmaster@oja.go.th

Facebook  www.facebook.com/weareoja

Line ID  @weareoj

ส�านักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
สถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์
1) ฐานความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม Justice Knowledge Base 

2) รายงานการติดตามการจัดท�ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
    แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม    
โทรศัพท์  0 2141 3659

เว็บไซต์  www.oja.go.th/TH/

หน่วยงานให้บริการ
สถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ช่องทางในการตดิต่อขอรับบรกิาร
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม    
โทรศัพท์  0 2141 3659

เว็บไซต์  www.oja.go.th/TH/
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หน่วยงานให้บริการ
สถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

3) Lamp (ศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย)

4) แผนพัฒนากระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนักนโยบำยและประสำนแผนกระบวนกำรยุติธรรม
ขั้นตอนการให้บริการ
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
ส�านักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม    
โทรศัพท์  0 2141 3739

เว็บไซต์  www.oja.go.th/TH/

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์ lamp.oja.go.th
2. สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม    
โทรศัพท์  0 2141 3659

เว็บไซต์  www.oja.go.th/TH/
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หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์พัฒนำข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

 สถติกิำรกระท�ำควำมผดิคดอีำญำ งำนวจิยั และรำยงำนสถำนกำรณ์ 
อำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรม

5) Justice Data

6) วารสารกระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานให้บริการ
กองงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ 
ขั้นตอนการให้บริการ
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
โทรศัพท์  0 2141 3707

เว็บไซต์  www.oja.go.th/TH/

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
โทรศัพท์  0 2141 3766 

เว็บไซต์  www.oja.go.th/TH/
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หน่วยงานให้บริการ
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 
ขั้นตอนการให้บริการ
ติดต่อโดยตรงหรือเสนอเรื่องต่อเจ้ำหน้ำที่

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
หนังสือรำชกำร (ถ้ำมี)

7) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการส�านักงานกิจการยุติธรรม

8) สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย
หน่วยงานให้บริการ
กลุ่มสื่อสำรองค์กร ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 
ขั้นตอนการให้บริการ

 ติดต่อขอรับบริกำรโดยส่งข้อควำมผ่ำนทำง www.facebook.com/weareoja 
/Application Line /Instragram 

 QR Code สมุดภำพอินโฟกรำฟิกกฎหมำย
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
หนังสือรำชกำร (ถ้ำมี)

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
2. เว็บไซต์ www.oja.go.th/TH/

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักงานกิจการยุติธรรม โทรศัพท์  0 2141 3754 

2. Social media ของส�านักงานกิจการยุติธรรม 
- www.facebook.com/weareoja

- twitter.com/weareoja

- pantip.com/profile/2939281 (account ส�าหรับองค์กร)

- YouTube : www.youtube.com/channel/UC5gQtVHck3RdISTSFZv5JJQ

- Google plus+ :  https://plus.google.com/u/0/118192844471732149852

- www.instagram.com/law_infographic/?hl=th
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หน่วยงานให้บริการ
กลุ่มสื่อสำรองค์กร ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

หน่วยงานให้บริการ
กลุ่มสื่อสำรองค์กร ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ติดตำมใน Social media ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ติดตำมใน Social media ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

9) อินโฟกราฟิกความรู้กฎหมาย (Info graphics) 

10) สื่อเสียงความรู้กฎหมาย (Sport Radio) 

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. กลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักงานกิจการยุติธรรม  โทรศัพท์  0 2141 3754 
2. Social media ของส�านักงานกิจการยุติธรรม
- www.facebook.com/weareoja

- twitter.com/weareoja

- pantip.com/profile/2939281 (account ส�าหรับองค์กร)

- YouTube : www.youtube.com/channel/UC5gQtVHck3RdISTSFZv5JJQ

- Google plus+ :  https://plus.google.com/u/0/118192844471732149852

- www.instagram.com/law_infographic/?hl=th

1. กลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักงานกิจการยุติธรรม  โทรศัพท์  0 2141 3754 
2. Social media ของส�านักงานกิจการยุติธรรม
- www.facebook.com/weareoja

- twitter.com/weareoja

- pantip.com/profile/2939281 (account ส�าหรับองค์กร)

- YouTube : www.youtube.com/channel/UC5gQtVHck3RdISTSFZv5JJQ

- Google plus+ :  https://plus.google.com/u/0/118192844471732149852

- www.instagram.com/law_infographic/?hl=th
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11) สื่อมัลติมีเดียสร้างการตระหนักรู้กฎหมาย
      และกระบวนการยุติธรรม (VDO Multimedia) 

หน่วยงานให้บริการ
กลุ่มสื่อสำรองค์กร ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ
ติดตำมใน Social media ของส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักงานกิจการยุติธรรม  โทรศัพท์  0 2141 3754

2. Social media ของส�านักงานกิจการยุติธรรม
- www.facebook.com/weareoja

- twitter.com/weareoja

- pantip.com/profile/2939281 (account ส�าหรับองค์กร)

- YouTube : www.youtube.com/channel/UC5gQtVHck3RdISTSFZv5JJQ

- Google plus+ :  https://plus.google.com/u/0/118192844471732149852

- www.instagram.com/law_infographic/?hl=th

สมุดภาพ
อินโฟกราฟิก
กฎหมาย
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด  
Justice Provincial Office

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
1) เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมิภำค 
2) จัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ สยจ. ให้สอดคล้องกับนโนยำยของกระทรวง

ยุติธรรม แผนพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่จังหวัด
3) บูรณำกำรกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
4) ด�ำเนินงำนกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
5) พัฒนำและส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในภำรกจิของกระทรวงยตุธิรรม 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอำสำสมัครยุติธรรมชุมชน
6) ให้ค�ำปรึกษำกฎหมำยและข้อมูลงำนบริกำรหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
7) รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำควำมผิด ตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้น ส่งต่อเรื่องและประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและติดตำมผล
8) ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรและหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
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ช่องทาง
ในการตดิต่อ
ขอรับบริการของประชาชน



ภาคกลาง
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสระบุรี

เรือนจ�าจังหวัดสระบุรี เลขที่ 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธิน ต�าบลปากเพรียว  
อ�าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์  036 213 158 - 9          โทรสาร  036 213 159

E-mail  saraburee001@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 118 ถนนสีดา  
ต�าบลทะเลชุบศร อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์  036 782 206-7          โทรสาร  036 782 206

E-mail  opj.lopburi@gmail.com

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชัยนำท

อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถนนพรหมประเสริฐ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง  
จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์  056 411928          โทรสาร  056 412 103

E-mail  moj-chainat@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ต�าบลคลองสวนพลู อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์  035 708 387- 8          โทรสาร  035 708 388

E-mail  ayutthaya_moj@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

อาคารศรีประมงค์ เลขที่ 259/6 หมู่ 7 ต�าบลบางมัญ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์  036 523 755 - 6          โทรสาร  036 523 755 - 6

E-mail  singburi_moj@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอ่ำงทอง

เรือนจ�าจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 47/25  หมู่ 2  ต�าบลศาลาแดง  อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์  035 615 787 - 8          โทรสาร  035 615 787

E-mail  angthong-moj@hotmail.co.th  และ  angthongmoj@gmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

เลขที่ 898/10  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลห้วยจรเข้ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์  034 213 169          โทรสาร  034 270 343

E-mail  nakornpathom_justice@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร

อาคารส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 เลขที่ 596 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท 
ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์  02 707 7811 - 15          โทรสาร  02 707 7811 - 16

E-mail  samutprakan_moj@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงและปริมณฑล

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

1.อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.)  ชั้น 2 ต�าบลบางกระสอ  
   อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
2.อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  (หลังเก่า) ชั้น 2 ต�าบลบางกระสอ  
   อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์  02 589 0481 ต่อ 141,02 525 7245         

โทรสาร  02 589 0481 ต่อ 141 ,02 525 7245

E-mail  nonthaburijustice_moj@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดปทุมธำนี

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 1 สี่แยกปทุมวิไล ถนนปทุมสามโคก  
ต�าบลบางปรอก อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์  02 581 3990 - 1          โทรสาร  02 581 3990

E-mail  moj2pathumthani@hotmail.co.th
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กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดกำญจนบุรี

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ต�าบลปากแพรก  
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์  034 510 342          โทรสาร  034 510 341

E-mail  kanchanaburi_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี

เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์  032 322 647          โทรสาร  032 322 648

E-mail  moj_ratchaburi@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ 144/23-25  ถนนมาลัยแมน ต�าบลรั้วใหญ่ อ�าเภอเมืองสุพรรณ  
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

โทรศัพท์  035 524 126          โทรสาร  035 524 127

E-mail  jussuphan@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสมุทรสำคร

อาคารส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง 
ต�าบลมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์  034 425 236          โทรสาร  034 426 236

E-mail  justice_sk@hotmail.co.th

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารไม้ ชั้น 2) ต�าบลประจวบคีรีขันธ์  
อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์  032 601 326          โทรสาร  032 601 258

E-mail  Prachuapkhirikhan55@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 212 หมู่ 3 ต�าบลลาดใหญ่  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  75000

โทรศัพท์  034 718 420 - 1          โทรสาร  034 718 421 ต่อ 210

E-mail  samuthsongkarm.moj75000@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ข้างวัดถ�้าแก้ว อาคารพาณิชย์ เลขที่ 680/53–54 หมู่ 5 ต�าบลบ้านหม้อ 
อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  76000

โทรศัพท์  032 402 590          โทรสาร  032 402 591

E-mail  pbr.69@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ต�าบลนาชะอัง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์  077 512 164          โทรสาร  077 512 165

E-mail  moj.chumphon48@gmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช

เลขที่ 406 ถนนเทวบุรี  ต�าบลโพธิ์เสด็จ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์  075 344 633          โทรสาร  075 356 139

E-mail  moj_nakhonsri@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 25 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ต�าบลคูหาสวรรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์  036 782 206-7          โทรสาร  036 782 206

E-mail  opj.lopburi@gmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

อาคารส�านักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตึกอัยการเก่า ชั้น 2 - 3) ถนนดอนนก 
ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์  077 285 173-4, 077 288 652     โทรสาร  077 285 173-4, 077 288 652

E-mail  mojsurat@hotmail.co.th
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย

เลขที่ 95/30 หมู่ 5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ต�าบลมะเร็ต  
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

โทรศัพท์  077 418 544 ,077 419 199          โทรสาร  077 418 544

E-mail  samui_justice@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสงขลำ

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากรหลังเก่า ชั้น 3 ถนนลูกเสือ  
ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์  074 307 240          โทรสาร  074 307 241

E-mail  moj_songkhla@hotmail.com
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กลุ่มจงัหวดัภำคใต้ฝ่ังอนัดำมัน

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดกระบี่

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น 2 เลขที่ 5 ถนนอุตรกิจ ต�าบลปากน�้า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์  075 624 551 - 2          โทรสาร  075 624 551 - 2

E-mail  krabijustice@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตรัง

อาคารพุทธคุณพาหุง ถนนพระรามหก ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์  075 214 562          โทรสาร  075 214 773

E-mail  moj_trang30@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพังงำ

เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ต�าบลท้ายช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์  076 481 820          โทรสาร  076 481 819

E-mail  phangnga.moj@gmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 22/29-30 ถนนหลวงพ่อ ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์  076 215 850, 076 215 957     โทรสาร  076 215 850 ,076 215 957

E-mail  yutitham_phuket@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดระนอง

เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ต�าบลเขานิเวศน์ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์  077 825 446          โทรสาร  077 825 445

E-mail  jpo_ranong@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนสตูลธานี ต�าบลพิมาน  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์  074 723 032          โทรสาร  074 723 167

E-mail  mojsatun@gmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดยะลำ

อาคารศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์  073 222 624 ,073 216 954      โทรสาร  073 222 624, 073 216 954

E-mail  yala-moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดยะลำสำขำเบตง

(ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) ต�าบลเบตง อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

โทรศัพท์  073 235 004, 086 480 5654           โทรสาร  073 235 004

E-mail  moj_betong@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนรำธิวำส

ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต�าบลบางนาค 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์  073 531 234          โทรสาร  073 531 234

E-mail  moj_narathiwat@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดปัตตำนี

เลขที่ 49/7 ถนนกะลาพอ ต�าบลจะบังติกอ อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์  073 334 031 - 2          โทรสาร  073 334 031 - 2

E-mail  pattanijustice@gmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 3 เลขที่ 66 / 1 
ถนนยุทธด�าเนิน ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์  038 514 375          โทรสาร  038 514 375

E-mail  ccsmoj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 178/18 หมู่ 3  ถนนพระยาสัจจา ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  20000

โทรศัพท์  038 467 793 - 4          โทรสาร  038 467 795

E-mail  Chonburi_999@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อาคารศาลากลาง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท  
ต�าบลเนินพระ อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์  038 694 616, 038 694 462          โทรสาร  038 694 616

E-mail  Justice_rayong@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี

อาคารส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13 / 1 ถนนท่าหลวง  
ต�าบลวัดใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์  039 302 480          โทรสาร  039 302 479

E-mail  moj-chanthaburi@hotmail.co.th  และ  moj-chanthaburi@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตรำด

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  เลขที่ 1133 หมู่ 1  
ต�าบลวังกระแจง อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด  23000

โทรศัพท์  039 524 031          โทรสาร  039 524 033

E-mail  trat_justice@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครนำยก

เลขที่ 161 / 3 หมู่ 13 ถนนนครนายก-รังสิต ต�าบลท่าช้าง  
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

โทรศัพท์  076 481 820          โทรสาร  076 481 819

E-mail  phangnga.moj@gmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี

อาคารส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ 
ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์  037 212 088          โทรสาร  037 212 088

E-mail  add_prachinburi@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ต�าบลท่าเกษม  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์  037 425 320          โทรสาร  037 425 321

E-mail  Sakaeo_moj@hotmail.co.th

 
CIFS
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดบึงกำฬ

อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์  042 492 514          โทรสาร  042 492 513

E-mail  syj_buengkan@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเลย ชั้น 1 ต�าบลกุดป่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์  042 814 737          โทรสาร  042 814 742

E-mail  loei_work@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดหนองคำย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ต�าบลหนองกอมเกาะ 
อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์  042 413 774          โทรสาร  042 413 775

E-mail  nk-justice@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดหนองบัวล�ำภู

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 65/15  ต�าบลล�าภู  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู  39000

โทรศัพท์  042 378 405          โทรสาร  042 378 404

E-mail  nb0282@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเลย ชั้น 1 ต�าบลกุดป่อง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์  042 814 737          โทรสาร  042 814 742

E-mail  loei_work@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุดรธำนี

เลขที่ 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 ถนนหมากแข้ง   
ต�าบลหมากแข้ง  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์  042 249 345          โทรสาร  042 249 345

E-mail  justice-udon2560@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครพนม

เลขที่ 394 ถนนอภิบาลบัญชา ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครพนม  
จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์  042 511 823          โทรสาร  042 511 832

E-mail  nakon_panom@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดมุกดำหำร

ศาลากลาง ชั้น 4 ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  49000

โทรศัพท์  042 614 401          โทรสาร  042 614 402

E-mail  Mukdahan_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

เลขที่ 1903 ถนนศูนย์ราชการ ต�าบลธาตุเชิงชุม  
อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์  042 713 400          โทรสาร  042 712 037

E-mail  moj_sakon@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำง

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดมหำสำรคำม

อาคารส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน 
ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000

โทรศัพท์  043 722 077          โทรสาร  043 722 077

E-mail  sarakham54@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์

ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)  ชั้น 4 
ถนนบายพาสหัวคู ต�าบลกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์  043 816 403          โทรสาร  043 816 404

E-mail  Yut_titumkasin@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์  043 513 233          โทรสาร  043 513 244

E-mail  moj_101@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 5 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์  043 243 707          โทรสาร  043 246 771 ต่อ 26

E-mail  Justice.kk@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 1

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ

เลขที่ 1849/7-8  ถนนร่วมเริงไชย ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์  044 353 955          โทรสาร  044 353 717

E-mail  korat_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 799 หมู่ 20 
ถนนเลี่ยงเมือง ต�าบลนอกเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000

โทรศัพท์  044 040 914 - 5          โทรสาร  044 040 914

E-mail  surinmoj@gmai.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 9/9 - 10 หมู่ 6  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์  044 813 452          โทรสาร  044 813 453

E-mail  moj_chaiyaphum@yahoo.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ถนนอิสาณ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์  044 602 309          โทรสาร  044 602 308

E-mail  Moj_Buriram@hotmail.co.th
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กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 2

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สำขำรัตนบุรี

อาคารส�านักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 หมู่ที่ 12 
ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ ต�าบลรัตนบุรี อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  32130

โทรศัพท์  044 599 266          โทรสาร  044 599 266

E-mail  mojsurinrattanaburi@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดยโสธร

อาคารหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ถนนแจ้งสนิท ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์  045 711 214          โทรสาร  045 711 215

E-mail  yasothorn_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ว่าการอ�าเภอเมือง ชั้น 3 ถนนเทพา ต�าบลเมืองเหนือ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์  045 643 657 - 8          โทรสาร  045 643 658

E-mail  com_com045@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอ�ำนำจเจริญ

อาคารศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ ชั้น 3 ถนนชยางกูร ต�าบลโนนหนามแท่ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ 37000

โทรศัพท์  045 523 171 - 2          โทรสาร  045 523 171 - 2

E-mail  Amnat_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ถนนแจ้งสนิท ต�าบลแจระแม  
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์  045 344 585          โทรสาร  045 344 585

E-mail  ubon-34@hotmail.com
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ภาคเหนือ
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กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก  
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์  053 112 314          โทรสาร  053 112 315

E-mail  justice-cm@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง

เลขที่ 2/8  หมู่ 14  ต�าบลเวียง  อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  50110

โทรศัพท์  053 382 148          โทรสาร  053 382 162

E-mail  justice_fang@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 9/4 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพาส ต�าบลจองค�า อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์  053 612 077, 053 612 080          โทรสาร  053 612 077

E-mail  Maehongson.moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล�ำปำง

เลขที่ 502-506 ถนนประสานไมตรี ต�าบลสบตุ๋ย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง 52100

โทรศัพท์  054 227 768, 054 225 478          โทรสาร  054 227 768

E-mail  mojlampang@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล�ำพูน

โครงการชัยเสรีเซ็นเตอร์ อาคารเลขที่ 240/4 หมู่ที่ 2 ถนนล�าพูน–ดอยติ  
ต�าบลเวียงยอง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 51000

โทรศัพท์  053 093 455          โทรสาร  053 093 455

E-mail  lamphunjustice@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงรำย

อาคารศาลากลาง (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�าบลริมกก  
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์  053 150 190          โทรสาร  053 177 339

E-mail  chiangrai_moj@htomail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน่ำน

อาคารพาณิชย์ เลขที่ 7/70 ถนนเจ้าฟ้า ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์  054 775 820          โทรสาร  054 775 820

E-mail  nan_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพะเยำ

อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา  (หลังเก่า)  ชั้น 2 ต�าบลบ้านต๋อม  
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000

โทรศัพท์  054 449 706          โทรสาร  054 449 705

E-mail  Phayaojustice@hotmail.co.th

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่

เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์  054 522 528          โทรสาร  054 521 866

E-mail  Phrae_justice@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตำก

ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 ต�าบลหนองหลวง อ�าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์  055 516 996          โทรสาร  055 516 996

E-mail  Yuttitham_tak@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตำก สำขำแม่สอด

เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ ต�าบลแม่สอด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์  055 534 387          โทรสาร  055 534 218

E-mail  maesot_justice@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 เลขที่ 5 หมู่ 5  
ต�าบลหัวรอ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์  055 243 420          โทรสาร  055 243 421

E-mail  moj_phitsanulok@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 329/18 ถนนสามัคคีชัย ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์  056 726 458          โทรสาร  056 726 459

E-mail  phetchabunjustice@hotmail.com
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ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ต�าบลธานี อ�าเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์  055 613 483          โทรสาร  055 613 484

E-mail  Sukhothai_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์  
ต�าบลท่าอิฐ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์  055 830 832 - 0          โทรสาร  055 830 833 - 0

E-mail  uttaradit-moj@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 2

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดก�ำแพงเพชร

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร ชั้น 2  ถนนปิ่นด�าริห์ ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมือง  จังหวัดก�าแพงเพชร 62000

โทรศัพท์  055 713 940 - 1          โทรสาร  055 713 940

E-mail  jt_kp@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

เลขที่ 4/34 หมู่ 5 ต�าบลนครสวรรค์ตก อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์  056 882 037          โทรสาร  056 882 036

E-mail  sawan_moj@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

บริเวณทางเข้าที่ท�าการอ�าเภอเมืองพิจิตร ถนนศรีมาลา อ�าเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์  056 615 743          โทรสาร  056 615 708

E-mail  justice_phichit1@hotmail.com

ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุทัยธำนี

บริเวณด้านข้างห้องจดเยี่ยมญาติ เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย 
ต�าบลอุทัยใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000

โทรศัพท์  056 571 336          โทรสาร  056 513 805

E-mail  uthaithani_moj@hotmail.co.th
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สถำบันนิติวิทยำศำสตร์  
Central Institute of Forensic  
Science – CIFS

โทรศัพท์  02-142-3491-2

โทรสาร  02-143-9068

เว็บไซต์  www.cifs.moj.go.th

120 หมู ่3 สถาบนันติิวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิรรม ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 

อาคารรัฐประศาสนภักด ีชัน้ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพ 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

สถานที่ติดต่อ

สถำบนันติวิทิยำศำสตร์ กระทรวงยติุธรรม มบีทบำทหน้ำท่ีในกำรพฒันำมำตรฐำน 
งำนนติิวทิยำศำสตร์สูร่ะดบัสำกล และมกีำรให้บรกิำรงำนนติวิทิยำศำสตร์ในกำรตรวจ 
พสิจูน์หลักฐำนทำงด้ำนนติิวทิยำศำสตร์และทำงกำรแพทย์ เพ่ือสนับสนนุกระบวนกำร 
ยุติธรรมที่หลำกหลำย ครอบคลุม มีประสิทธิภำพ ประกอบกับมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำร 
ตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืองำนนิติวิทยำศำสตร์ 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมกีำรเสนอนโยบำยและทศิทำงงำนนติวิทิยำศำสตร์ 
ของประเทศให้เป็นไปตำมกรอบและทิศทำงเดียวกัน และมีกำรบริหำรจัดกำร 
องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
สถำบนันติวิทิยำศำสตร์ กระทรวงยติุธรรม

กำรให้บรกิำรงำนด้ำนนิติวทิยำศำสตร์ส�ำหรับประชำชน ประกอบด้วย
1) กำรให้บริกำรตรวจ DNA พ่อ แม่ ลกู
2) กำรให้บริกำรตรวจสำรเสพติดในเส้นผม
3) กำรให้บริกำรตรวจพยำนเอกสำร
4) กำรตดิตำมคนไทยทีสู่ญหำยในต่ำงประเทศ

1) การให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ส�าหรับประชาชน

ขั้นตอนการให้บริการ 
 ประชำชนสำมำรถติดต่อขอทรำบรำยละเอียด พร้อมนัดหมำยวันท่ีจะเข้ำรับ 

     กำรให้บรกิำรได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์ 0 2142 3620, 0 2142 3547-9 หรอื Facebook : 
     สถำบนันติวิทิยำศำสตร์ กระทรวงยติุธรรม

 มำตำมนัดหมำยวันที่จะมำขอรับบริกำร โดยมำที่กลุ่มบริหำรจัดกำรวัตถุพยำน  
    สถำบนันติวิทิยำศำสตร์ กระทรวงยติุธรรม ชัน้ 9 ศนูย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
    อำคำร B

 ให้ผูร้บับรกิำรกรอกรำยละเอยีดค�ำร้องและบนัทกึข้อตกลงในกำรขอเข้ำรบับรกิำร
 ช�ำระเงนิค่ำธรรมเนียม (กรณีบุคคลทีไ่ม่เข้ำตำมข้อยกเว้นตำมมำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ.   

    กำรให้บรกิำรงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2559)
 เจ้ำหน้ำทีจ่ะขอด�ำเนนิกำรเกบ็ตัวอย่ำงเพ่ือท�ำกำรตรวจพิสจูน์จำกผูม้ำขอรับบรกิำร 
 รบัรำยงำนผลกำรตรวจพิสจูน์

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกสำรตำมทีเ่จ้ำหน้ำทีร้่องขอ เช่น ส�ำเนำบตัรประชำชน หรือส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ฯลฯ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. โทรศัพท์ : 0 2142 3620, 0 2142 3547-9

2. Facebook :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  

3. เว็บไซต์ :  www.cifs.moj.go.th
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2) การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ส�าหรับภาคประชาชน

3) การรับแจ้งคนหาย และการตรวจพิสูจน์บุคคล 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 ประชำชนด�ำเนนิกำรแจ้งโดยกำรโทร Hot line สำยตรง ท่ีเบอร์ 0 2424 3620
 แจ้งเรือ่งร้องทกุข์กบัพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำทีท่ีด่�ำเนินกำรรบัเรือ่งรำวร้องทุกข์
 ปรกึษำเรือ่งรำวร้องทุกข์กบัเจ้ำหน้ำทีท่ี่ให้บรกิำร 
 ประชำชนสำมำรถด�ำเนินกำรติดต่อประสำนแจ้งเร่ืองรำวร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 

   ท่ีหน่วยงำนได้โดยตรง โดยสำมำรถเดินทำงมำติดต่อด�ำเนินกำรได้ที่สถำบัน 
   นิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม อำคำรศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8  
     และชัน้ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหำนคร 10210

ขั้นตอนการให้บริการ 
 รบัเรือ่ง 
 ตรวจพสิจูน์ 
 รำยงำนผลกำรตรวจ 
 ตดิตำมสถำนะ 
 ประชำสมัพนัธ์ 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกสำรในกำรด�ำเนนิกำรตำมทีเ่จ้ำหน้ำทีร้่องขอ

คณุสมบตัขิองผูแ้จ้ง 
1) เป็นญำตสิำยตรง   2) เป็นญำติ  3) หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

โทรศัพท์  0 2142 3491 หรือ 0 2142 3620

หน่วยงานให้บริการ
กองพฒันำระบบกำรตดิตำมคนหำยและกำรพิสจูน์ศพนิรนำม สถำบันนติวิิทยำศำสตร์ 
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4. การให้บริการตรวจ DNA เพื่อคืนสัญชาติ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกสำรในกำรด�ำเนินกำรตำมทีเ่จ้ำหน้ำทีร้่องขอ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

หน่วยงานให้บริการ
สถำบนันติวิทิยำศำสตร์ กระทรวงยติุธรรม

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ 
1) บันทกึประจ�ำวนัจำกสถำนีต�ำรวจ 
2) บัตรประชำชน / หนังสอืเดินทำง (ของผูด้�ำเนินกำรแจ้ง, ของคนหำย / ผูเ้สียชีวติ) 
3) ทะเบยีนบ้ำน (ของผูด้�ำเนินกำรแจ้ง, ของคนหำย / ผูเ้สยีชีวติ) 
4) ภำพถ่ำยหน้ำตรง (คนหำย / ผู้เสยีชวีติ) 
5) ประวตัทิำงกำรแพทย์ (ถ้ำม)ี 
6) ลำยพมิพ์นิว้มือ (ถ้ำมี) 
7) สิง่ส่งตรวจสำรพันธกุรรม (ถ้ำม)ี 
8) กรณทีีเ่ปล่ียนช่ือ - สกลุ ศพท่ีเป็นต่ำงด้ำว ให้มหีนงัสอืรบัรองตวับุคคลจำกสถำนทูต 

ประชาชนที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ สามารถติดต่อได้ที ่
เบอร์โทรศัพท์ 0 2142 3571

1) ติดต่อด้วยตนเอง ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ 

     เฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   

     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

2) โทรศัพท์ 02-142-3648, 02-142-3631, 02-142-3622

3) เว็บไซต์ www.thaimissing.go.th

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบ
ปรำมยำเสพติด (ส�ำนักงำน ป.ป.ส.)
Office of the Narcotics Control Board (ONCB)

โทรศัพท์  02 247 0901-19   โทรสาร  0 2245 9350

สายด่วน  1386

เว็บไซต์  www.oncb.go.th

อีเมล  webmaster@oncb.go.th

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ

พนัธกิจของส�านกังาน ป.ป.ส.
1) ก�ำหนดและปรับยทุธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิให้เหมำะสม 

กบัสภำพกำรณ์และเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง
2) บริหำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงบูรณำกำรให้เป็นไป 

ตำมยทุธศำสตร์ท่ีก�ำหนด
3) อ�ำนวยกำรให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดและกฎหมำยอื่น 

ทีเ่ก่ียวข้องให้เอือ้ต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4) ตดิตำม ประเมนิผล ตรวจสอบและเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิ
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค

1) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ 
  ผูม้ำตดิต่อแจ้งควำมจ�ำนงขอรบับริกำร โดยยืน่ค�ำขอเป็นหนงัสอืหรอืตำมแบบค�ำขอ

    ทีก่�ำหนด
 เจ้ำหน้ำทีพ่จิำรณำเหตุผลควำมจ�ำเป็นของผู้ขอข้อมลูตำมระเบียบ
  กรณเีจ้ำหน้ำทีพิ่จำรณำแล้วเหน็ว่ำเป็นข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ปิดเผยได้ตำมพระรำชบญัญตัิ

    ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
- เจ้ำหน้ำทีช้ี่แจงขัน้ตอนกำรให้บริกำร
- ให้ผูข้อข้อมลูเขยีนค�ำร้อง เพ่ือขอรบัข้อมลูข่ำวสำรท่ีต้องกำร
- เจ้ำหน้ำทีจั่ดหำข้อมูลให้แก่ผู้ขอข้อมลู ในกรณท่ีีต้องส�ำเนำและรบัรองเอกสำร
  ให้แจ้งค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ขอข้อมลูด้วย
- ผู้ขอข้อมลูลงนำมรบัเอกสำรและกรอกแบบประเมนิกำรรบับรกิำร
  ทีศ่นูย์บรกิำรข้อมลูข่ำวสำรเป็นผู้จัดท�ำข้ึน
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส�านักงาน ป.ป.ส.  
 เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท์  0 2247 0901-19 ต่อ 1102

2) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส�านักงาน ปปส. ภาค 1-9 และ ส�านักงาน ปปส. 
 กรุงเทพมหานคร

 กรณีเจ ้ำหน้ำที่พิจำรณำแล้วเห็นว ่ำเป ็นข ้อมูลข ่ำวสำรที่ ไม ่ต ้องเป ิดเผย  
    ตำมพระรำชบญัญตัข้ิอมลูข่ำวสำร พ.ศ. 2540 ให้เจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงเหตผุลท่ีไม่สำมำรถ 
    เปิดเผยนัน้แก่ผูข้อข้อมลู
- ผูข้อข้อมลูเข้ำใจ/ยอมรบั เจ้ำหน้ำทีบ่นัทกึผลกำรด�ำเนินกำรและจดัเก็บเป็นหลกัฐำน
- ผูข้อข้อมลูไม่เข้ำใจ/ไม่ยอมรับ เจ้ำหน้ำทีช่ีแ้จงเพ่ิมเติมและน�ำพบเจ้ำของข้อมลู
 • หำกผูข้อข้อมลู เข้ำใจ/ยอมรับ เจ้ำหน้ำทีบ่นัทกึผลกำรด�ำเนนิกำรและจดัเกบ็หลกัฐำน 
 • หำกผูข้อข้อมลูไม่เข้ำใจ/ไม่ยอมรับ น�ำเร่ืองเสนอคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำกลัน่กรอง
   ข้อมลูข่ำวสำรทีไ่ม่ต้องเปิดเผยของส�ำนักงำน ป.ป.ส. เพ่ือพจิำรณำและมมีติ 
   เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งมตทิีป่ระชมุฯ ให้แก่ผูข้อข้อมลูทรำบ
        • หำกผูข้อข้อมลูเข้ำใจและยติุ ให้ด�ำเนินกำรตำมมติ
        • หำกผูข้อข้อมลูไม่ยนิยอม เจ้ำหน้ำทีแ่จ้งให้ผูข้อข้อมลูยืน่อทุธรณต่อ
         คณะกรรมกำรวนิจิฉัยกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรต่อไป
- กรณมีมีตเิปิดเผยข้อมูลได้ กอง/ส�ำนักท่ีเกีย่วข้อง จัดท�ำข้อมลูส่งให้ศนูย์ข้อมลูฯ และ 
  แจ้งให้ผูข้อข้อมลูทรำบต่อไป

หน่วยงานให้บริการ
ศนูย์ปฏบิตักิำรส�ำนกังำน ป.ป.ส.

2) ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386

ขั้นตอนการให้บริการ
 ศนูย์รบัแจ้งเบำะแสยำเสพติดทำงโทรศัพท์สำยด่วน 24 ชัว่โมง
 เจ้ำหน้ำทีร่บัแจ้งเบำะแส ตรวจสอบข้อมลู และบนัทกึจัดเกบ็ในระบบฐำนข้อมลูเรือ่ง

   ร้องเรยีนยำเสพตดิ
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ (การแจ้งเบาะแสยาเสพติด)

1) สายด่วน 1386

2) เว็บไซต์ www.oncb.go.th

3) ตู้ปณ. 123 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4) เดินทางมาแจ้งท่ีศนูย์ปฏบัิติการส�านักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ช้ัน 4 ส�านกังาน ป.ป.ส. 
 เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และ 
 ส�านักงาน ป.ป.ส. ภาค ทั้ง 10 แห่ง

 จดัส่งข้อมลูผ่ำนระบบฐำนข้อมลู Drug News ให้ส�ำนกังำน ปปส. ภำค 1-9 / กทม. 
    ภำยใน 1 วนัท�ำกำร

 ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ภำค / ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด ตรวจสอบและคดักรองข้อมลู 
  เพ่ือด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่องร้องเรียน โดยด�ำเนินกำรเองในกรณีที่ม ี
  เจ้ำหน้ำที่รัฐเกี่ยวข้องและเรื่องร้องเรียนปกติจะส่งให้เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจในพื้นที่  
    สน. / สภ. ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สบืสวน / ติดตำม ปฏิบัตกิำรต่อเรือ่งร้องเรยีนท่ีมีมลู  
    และรำยงำนผลกำรปฏิบติัให้ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ภำคทรำบ

  ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ภำคบนัทกึข้อมลูผลกำรด�ำเนนิงำนลงในระบบฐำนข้อมลู Drug News
 ศูนย์ปฏิบัติกำรส�ำนักงำน ป.ป.ส. ประมวลผลกำรด�ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน 

    ยำเสพตดิ รำยงำนผู้บงัคับบญัชำ และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
ห้องบริการสื่อ ส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. 
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์  0 2247 0901-19 ต่อ 31001 และ 25016

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
ส�านักงาน ป.ป.ส. และส�านักงาน ปปส. ภาค 1-9 / กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนกัพฒันำกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ ส�ำนกังำน ป.ป.ส. และส�ำนกังำน ปปส. 
ภำค 1-9 / กรงุเทพมหำนคร

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนกังำน ป.ป.ส. และส�ำนักงำน ปปส. ภำค 1-9 / กรงุเทพมหำนคร

3) การให้บริการสื่อ

4) การขอรับการสนับสนนุวิทยากรหวัข้อความรูย้าเสพติดและเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง

ขั้นตอนการให้บริการ
 ผูข้อรบับรกิำรแจ้งควำมประสงค์กำรขอสือ่เพ่ือกำรน�ำไปใช้
 ผู้ให้บริกำรสอบถำมเกี่ยวกับกลุ่มเป้ำหมำยและจ�ำนวนท่ีต้องกำร เพื่อน�ำไปจัดสื่อ 

    ให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของผูรั้บบริกำร

ขั้นตอนการให้บริการ
หน่วยงำนท�ำหนังสือถึงส�ำนักงำน ป.ป.ส. เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกร โดยระบุ 
วนัที ่เวลำ สถำนที ่และหัวข้อทีข่อรบักำรสนับสนุน

เอกสารทีใ่ช้ในการตดิต่อขอรบับรกิาร
หนงัสือขอรบักำรสนบัสนนุวิทยำกร
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
ส�านักงาน ป.ป.ส. และส�านักงาน ปปส. ภาค 1- 9 / กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนกังำน ป.ป.ส. และส�ำนักงำน ปปส. ภำค 1-9 / กรงุเทพมหำนคร

5) การขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติด

ขั้นตอนการให้บริการ
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จัดให้มีกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินในคดียำเสพติดที่ถูกยึด 

หรืออำยัดไว้และมีสภำพที่ไม่เหมำะสมกับกำรเก็บรักษำหรือเป็นทรัพย์สินในคดี 
ยำเสพติดที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแล้ว โดยมีขั้นตอน 
กำรให้บรกิำร ดงัน้ี 

1) ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เผยแพร่ข่ำวสำรกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 
ในคดียำเสพติดทำงเวบ็ไซต์ส�ำนักงำน ป.ป.ส. www.oncb.go.th 

2) ผู้ประสงค์เข้ำสู้รำคำกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินสำมำรถลงทะเบียน 
เพื่อขอเข ้ำดูทรัพย ์สินที่จะขำยทอดตลำดก่อนวันที่ประมูลได ้ ท่ี 
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ตำมวัน เวลำทีส่�ำนกังำน ป.ป.ส. ก�ำหนด

3) วันขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ผู้ประสงค์เข้ำสู้รำคำกำรขำยทอดตลำด 
สำมำรถลงทะเบยีนเข้ำสูร้ำคำกำรขำยทอดตลำดได้ทีส่�ำนกังำน ป.ป.ส.  
โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. จะจัดเตรียมเอกสำรกำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ 
ให้แก่ผูท้ีส่ำมำรถสูร้ำคำทรพัย์สนิได้

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) บตัรประจ�ำตัวประชำชน หรอืเอกสำรอืน่ทีร่ำชกำรออกให้ เช่น บตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำร 

ใบอนญุำตขบัขีร่ถยนต์ฉบบัจริง น�ำมำแสดงในวนัขำยทอดตลำด
2) กรณีผู ้เข้ำสู ้รำคำประสงค์เข้ำสู ้รำคำในนำมบุคคลอื่นให้แสดงใบมอบอ�ำนำจ 

ก่อนเข้ำสูร้ำคำ
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กำรติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์  : 0 2247 0901 - 19  
โทรสาร   : 0 2246 8526, 0 2247 7217  
Website : www.oncb.go.th

สถานที่ติดต่อ : 88/9 หมู่ 3 ต�ำบลคูบำงหลวง อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธำนี 12140
โทรศัพท์  : 0 2588 5037 – 9   
โทรสาร   : 0 2589 7964

สถานที่ติดต่อ : 222/4 ซอยนำรถมนตเสวี 5 ถนนพระยำสัจจำ หมู่ที่ 3 
ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์  : 0 3846 7840 - 3   
โทรสาร   : 0 3846 7844

ส�านักงาน ป.ป.ส.

ส�านักงาน ปปส. ภาค 1 

ส�านักงาน ปปส. ภาค 2
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สถานที่ติดต่อ : 333 ถนนรำชสีมำ - โชคชัย หมู่ 9 ต�ำบลหนองบัวศำลำ 
อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์  : 0 4432 7015 - 7   
โทรสาร   : 0 4432 7107

ส�านักงาน ปปส. ภาค 3

สถานที่ติดต่อ : ตรงข้ำมที่ท�ำกำรป่ำไม้เขต ถนนหน้ำศูนย์รำชกำร 
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  : 0 4324 6790
โทรสาร   : 0 4324 6790

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 199 ถนนหนองฮ่อ ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  : 0 5321 7259
โทรสาร   : 0 5321 7329

ส�านักงาน ปปส. ภาค 4

ส�านักงาน ปปส. ภาค 5
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สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 112 ถนนพิษณุโลก-พรหมพิรำม หมู่ที่ 6 
ต�ำบลมะตูม อ�ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์  : 0 5536 8165 - 9
โทรสาร   : 0 5536 8165 - 9

ส�านักงาน ปปส. ภาค 6

สถานที่ติดต่อ : 213 ซอยวิภำวดี 25 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหำนคร 10210
โทรศัพท์  : 0 2588 5037 - 9
โทรสาร   : 0 2589 7964

ส�านักงาน ปปส. ภาค 7, ส�านักงาน ปปส. กทม.

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 102/27 หมู่ 9 นิคมพัฒนำ ซอย 2 ต�ำบลขุนทะเล 
อ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84106
โทรศัพท์  : 0 7760 2927 - 9
โทรสาร   : 0 7760 2926

ส�านักงาน ปปส. ภาค 8

สถานที่ติดต่อ : 434 ถนนไทรบุรี อ�ำเภอเมืองสงขลำ 
จังหวัดสงขลำ 90000
โทรศัพท์  : 0 4324 3790, 0 4324 1029
โทรสาร   : 0 4324 3790, 0 4324 1029

ส�านักงาน ปปส. ภาค 9
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด
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สถำบันเพือ่กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์กำรมหำชน) 
Thailand Institute of Justice (TIJ)

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วย 

กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง หรือ “Bangkok Rules”  
เพือ่เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกระบวนกำรยติุธรรมแก่หน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชน 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ

2) ศกึษำ วิจยั และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทดัฐำนของสหประชำชำตเิกีย่วกบั 
กำรด�ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ รวมทั้งแนวทำงในกำรปฏิบัติต ่อ 
ผู้กระท�ำผิดและกำรช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อน�ำไปสู ่
กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่ำงประเทศ

3) ส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของ
บคุลำกรในกระบวนกำรยติุธรรม อนัจะน�ำไปสู่สงัคมแห่งควำมยตุธิรรม

4) เป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำติด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำร 
ยุติธรรมทำงอำญำในด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู ้กระท�ำผิด โดยจะเน้นควำมร่วมมือกับ 
สหประชำชำติสถำบันสมทบ (Programme Network Institute) และควำมร่วมมือ 
ในกรอบอำเซยีน

5) ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกระบวนกำรยุติธรรมของไทยให้ได้รับกำรยอมรับ 
ในระดบันำนำชำต ิเพือ่ให้เกดิควำมร่วมมอืทำงด้ำนกระบวนกำรยตุธิรรมระหว่ำงประเทศ

โทรศัพท์  +66 (0) 2118 9400 

โทรสาร +66 (0) 2118 9425, 26

เว็บไซต์  http://www.tijthailand.org/

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 15 -16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ
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สถำบันอนุญำโตตุลำกำร
Thailand Arbitration Center : THAC

เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ 
และให้บรกิำรด้ำนอนญุำโตตุลำกำรท่ีมคีวำมเป็นอสิระและมีมำตรฐำนสำกล

โทรศัพท์  02-0181615   โทรสาร  02-0181632

เว็บไซต์  www.thac.or.th

อีเมล  info@thac.or.th

เฟสบุ๊ก  THAC

Line ID  @thac.or.th

Instagram  thac_official

Twitter  @thac_official

Link in  @THAC Thailand Arbitration Center

เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
สถำบนัอนญุำโตตุลำกำร

1) การอนุญาโตตุลาการ

ยื่นค�าขอเริ่มต้นคดี

ยื่นค�าตอบรับ

ตั้งคณะ 
อนุญาโตตุลาการ

ค�าเสนอข้อพิพาท

ค�าคัดค้าน

ค�าเสนอหรือ 
ค�าคัดค้านเพิ่มเติม

ออกนั่งพิจารณาคดี

กระบวนการ 
พิจารณาสิ้นสุดลง

ค�าชี้ขาด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ขั้นตอนการให้บริการ

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

info@thac.or.th

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
info@thac.or.th
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หน่วยงานให้บริการ
สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร

2) การประนอมข้อพิพาท

การเริ่มต้นการประนอม
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยื่นค�าเสนอขอ 
ให้ระงับข้อพิพาทต่อสถาบัน

ค�าเสนอ 
ให้ท�าเป็นหนังสือ

ค�าเสนอด้วยวาจาได้
และท�าเป็นหนังสือ

สถาบันตรวจค�าเสนอ ให้รับค�าเสนอและส�าเนา 
พร้อมแจ้งก�าหนดเวลาท�าค�าตอบรับไปยังคู่กรณี

ค�าตอบรับ 
ให้ท�าเป็นหนังสือ

ตอบรับ ไม่ตอบรับ

แสดงข้อเท็จจริง 
ที่รับหรือโต้แย้งข้อเรียกร้อง 

ชื่อและจ�านวนผู้ประนอม 
ข้อเท็จจริงอื่น ๆ โดยย่อ

ปฏิเสธโดยชัดเจน  
หรือมิได้ท�าค�าตอบรับ 

 ภายใน 15 วัน

ค�าเสนอสิ้นผล
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หน่วยงานให้บริการ
สถำบนัอนญุำโตตุลำกำร

3) การให้บริการด้านฝึกอบรม สัมมนา

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

info@thac.or.th

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

info@thac.or.th

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
info@thac.or.th

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
แบบตอบรบักำรเข้ำร่วมโครงกำร / หลกัสตูร

ขั้นตอนการให้บริการ 
 ประชำสมัพนัธ์โครงกำร / หลกัสูตร
 ลงทะเบยีน
 เข้ำร่วมงำน
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ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม
Justice Service Link

โทรศัพท์  0 2141 5100   โทรสาร  0 2143 8289-90

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงำนภำยในของส�ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
โดยปรับปรุงกำรบริกำรของรัฐให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรของประชำชนยิ่งขึ้น โดยศูนย์บริกำรร่วมฯ ได้อ�ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนในกำรที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎอ่ืนใด ซ่ึงประชำชนสำมำรถ 
ติดต่อ สอบถำม ขอทรำบข้อมูล ขออนุญำต และขออนุมัติในเรื่องใดที่เป็นอ�ำนำจ 
หน้ำท่ีของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งเป็นกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล 
ข่ำวสำร กำรรวบรวม ติดตำมข้อมูล ให้ค�ำปรึกษำรวมท้ังค�ำแนะน�ำในข้อกฎหมำย  
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม และประสำนกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
หรือแจ้งเบำะแสของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งต่อไปยัง 
ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ รวมทั้ง 
มกีำรประสำนงำนไปยงัหน่วยงำนอืน่ท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือประโยชน์สงูสุดของประชำชน

ทั้งน้ี ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรกำรจดักำรเรือ่งรำวร้องทกุข์ประจ�ำกระทรวงยตุธิรรม อนัมหีน้ำทีใ่นกำร 
กลัน่กรอง วเิครำะห์เร่ืองรำวร้องทกุข์ ร้องเรยีน หรือเร่ืองร้องขอควำมช่วยเหลอืทีจ่ะน�ำ 
เข้ำทีป่ระชมุคณะกรรมกำรฯ เพือ่พจิำรณำ รวมทัง้จดักำรเรือ่งรำวร้องทกุข์ ร้องเรยีน  
หรือเร่ืองร้องขอควำมช่วยเหลือของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มี 
มำตรฐำนเดยีวกนั เพือ่ให้สอดคล้องกบัระเบยีบส�ำนักนำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรจดักำร 
เรือ่งรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
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งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
ศนูย์บรกิำรร่วมกระทรวงยติุธรรม

1. การให้ข้อมูล / ขอปรึกษากฎหมาย

ขั้นตอนการให้บริการ 
  สอบถำมข้อมลูส่วนตัว ควำมประสงค์เบือ้งต้นจำกผูข้อรบับรกิำรและลงทะเบยีน 

ผูข้อรบับรกิำรลงในระบบ MSC (www.msc.moj.go.th) (3 นำที)
 เข้ำพบเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม เพื่อสอบถำมข้อเท็จจริง 

และให้ค�ำปรึกษำ รวมท้ังค�ำแนะน�ำตำมควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำรในเรื่องนั้น ๆ   
(ไม่เกนิ 60 นำท)ี

  เมือ่ให้ค�ำปรกึษำ / ค�ำแนะน�ำ แล้วเสรจ็ เจ้ำหน้ำทีศ่นูย์บรกิำรร่วมกระทรวงยตุธิรรม  
บนัทกึข้อมลูผู้รบับรกิำรลงในฐำนข้อมลูผูร้บับรกิำรของศนูย์บรกิำรร่วมฯ ผ่ำนระบบ MSC 
(www.msc.moj.go.th)

 เม่ือให้ข้อมูล / ให้ค�ำปรึกษำเรยีบร้อยแล้ว เรือ่งท่ีขอรบับรกิำรถือว่ำยตุิ
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หน่วยงานให้บริการ
ศนูย์บรกิำรร่วมกระทรวงยติุธรรม

หน่วยงานให้บริการ
ศนูย์บรกิำรร่วมกระทรวงยติุธรรม

2. การรับเรื่องงานบริการของกระทรวงยุติธรรม

3. การรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ / รับแจ้งเบาะแส

ขั้นตอนการให้บริการ 
  สอบถำมข้อมูลเบือ้งต้นและกรอกข้อมลูตำมเอกสำรรบัค�ำขออนมัุต ิ/ อนุญำต 

จำกผูข้อรบับรกิำร ลงในระบบ MSC (www.msc.moj.go.th) (10 นำที)
 ประสำนงำนส่งต่อค�ำขอพร้อมเอกสำรหลกัฐำนประกอบค�ำขอให้กบัหน่วยงำน 

ทีเ่ก่ียวข้องด�ำเนนิกำรพจิำรณำอนุมัติ / อนุญำต ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี (1-3 วนั) โดยส่งผ่ำน
ระบบ MSC (www.msc.moj.go.th)

 ให้ผู้ขอรบับรกิำรรอกำรตดิต่อกลบั หรอืสำมำรถตดิต่อสอบถำมควำมคืบหน้ำ 
ไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงตำมควำมสะดวก

ขั้นตอนการให้บริการ 
  สอบถำมข้อมลูส่วนตัว ควำมประสงค์เบือ้งต้นจำกผูข้อรบับรกิำรและลงทะเบยีน

ผูข้อรบับรกิำรลงในระบบ MSC (www.msc.moj.go.th) (3 นำที)
 สอบถำมข้อเท็จจริง และควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับ 

บริกำรประสงค์ให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำร ในกรณีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมำย 
หรือกระบวนกำรงำนยุติธรรม หรือกำรขอควำมช ่วยเหลือในเรื่องที่ ได ้ รับ 
ควำมเดือดร้อนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรแจ้งเบำะแส ข้อมูลเกี่ยวกับยำเสพติดและ 
คดพีเิศษต่ำง ๆ (ไม่เกนิ 60 นำท)ี

 นิติกรหรือเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วมฯ วิเครำะห์ / กลั่นกรองข้อเท็จจริงและ 
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง พร้อมทัง้แสวงหำข้อมลูเพือ่รวบรวมข้อเทจ็จรงิให้ครบถ้วน (1 - 7 วัน)
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 วนิิจฉยัข้อเทจ็จรงิ เสนอควำมคดิเหน็และพจิำรณำกำรด�ำเนนิกำรให้ควำมช่วยเหลอื 
เพื่อส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือรับไว้ด�ำเนินกำรเอง หรือให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ร้อง 
แล้วยติุเรือ่งต่อหวัหน้ำศูนย์บรกิำรร่วมกระทรวงยติุธรรม (1-5 วนั)

  ด�ำเนนิกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำรับเร่ืองหรือกำรด�ำเนนิกำรให้ผูร้้องทรำบเบือ้งต้น 
เป็นหนงัสอื (1-3 วนั)

 ให้ผู้ร้องรอกำรติดต่อกลับ หรือสำมำรถติดต่อสอบถำมควำมคืบหน้ำไปยัง 
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงตำมควำมสะดวก หำกไม่ได้รบักำรรำยงำนผลจำกหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วข้อง ให้ประสำนงำนติดตำมผล เพือ่รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนให้ผูบ้งัคบับัญชำ 
และผูร้้องทรำบ
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หน่วยงานให้บริการ
ศนูย์บรกิำรร่วมกระทรวงยติุธรรม

4. การด�าเนินการในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ากระทรวงยุติธรรม  
และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการให้บริการ 
  รบัเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรยีน หรอืร้องขอควำมช่วยเหลอืจำกประชำชนหรือส่วนรำชกำร 

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือส่วนรำชกำรอ่ืน ในเรื่องที่มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน 
และมผีลกระทบต่อประชำชนและสงัคมในวงกว้ำง เป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับหลำยส่วนรำชกำร 
และเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบันโยบำยของรฐัหรือกระทรวงยตุธิรรม

 น�ำเรือ่งร้องทกุข์ฯ ทีไ่ด้รบั เสนอต่อทีป่ระชมุของฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงยุติธรรม เพื่อวิเครำะห์และกลั่นกรอง 
เรื่องร้องทุกข์ฯ ที่เข้ำหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในกำรน�ำเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกำรฯ หรอืคณะอนุกรรมกำรฯ

 หำกเร่ืองร้องทกุข์ใดจ�ำเป็นต้องมกีำรแสวงหำข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิ ให้นติกิรหรอื 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วมฯ แสวงหำข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและวิเครำะห์ สรุปข้อเท็จจริง 
พร้อมควำมเหน็เสนอต่อฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ

 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จัดเตรียมเอกสำรข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
เรื่องร้องทุกข์ฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ หรือคณะอนุกรรมกำรฯ  
ซึง่ได้ก�ำหนดให้มกีำรประชมุเดือนละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม

 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ด�ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ  
หรอืคณะอนกุรรมกำรฯ และจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1) หนังสือร้องทุกข์ที่มีกำรลงลำยมือชื่อ พร้อมระบุที่อยู ่และหมำยเลขโทรศัพท ์
     ทีส่ำมำรถตดิต่อได้
2)  บตัรประจ�ำตวัประชำชน
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. พบด้วยตนเอง : ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคาร

ราชบรีุดเิรกฤทธิ ์ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

2. โทรศัพท์ : 02 141 5100

3. จดหมาย : กระทรวงยุติธรรม ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

อาคารราชบรีุดเิรกฤทธิ ์ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

หรือ ตู ้ป.ณ 3 หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 และ ตู้ ปณ.3 หลักสี ่10210

4. อินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ :
        4.1www.facebook.com/ServicelinksMOJ (หรือค้นหาช่ือ “ศนูย์บริการร่วม

กระทรวงยุตธิรรม”)

        4.2 www.moj.go.th/th/webboard              
        4.3 E – mail : jslcenter1@gmail.com               
        4.4 Application : รู้หมด กฎหมาย หวัข้อ ร้องเรียน

5. จุดบริการเคลื่อนที่ : แหล่งชุมชนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

3) หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมบัตรประชำชนผู ้มอบอ�ำนำจและผู ้รับมอบอ�ำนำจ  
     (กรณีร้องทกุข์แทน)
4)  หลกัฐำนทีเ่กีย่วข้องกบัคดีหรอืตำมข้อเทจ็จริง (ถ้ำมี)
5)  หลกัฐำนส�ำคัญอืน่ประกอบค�ำขออนุมติั / อนุญำต เฉพำะเร่ือง
หมำยเหต ุ: เอกสำรต้นฉบบัพร้อมส�ำเนำทีมี่กำรรบัรองส�ำเนำถูกต้อง
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ส�ำนักงำนกองทุนยุติธรรม
JUSTICE FUND

กองทุนยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้จ ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด�ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย 
กำรถูกละเมดิสทิธมินษุยชน และกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน

โทรศัพท์  0 2502 6318, 0 2502 6751, 0 2502 6752, 0 2502 6156, 0 2502 6288 

โทรสาร  0 2502 6741, 0 2502 6288

เว็บไซต์  www.jfo.moj.go.th

อีเมล  Justicefund@moj.go.th

Facebook  กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 99/14 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ 

อ�าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
สถานที่ติดต่อ

ส�ำนักงำน 
กองทุนยุติธรรม
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1. การให้ข้อมูล / ขอปรึกษากฎหมาย

งำนบริกำรประชำชน

หน่วยงานให้บริการ
ส�ำนกังำนกองทุนยติุธรรม และส�ำนักงำนยติุธรรมจังหวดั 81 แห่งท่ัวประเทศ

     กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด�ำเนินคดี 
     กำรขอปล่อยช่ัวครำวผูต้้องหำหรอืจ�ำเลย 
     กำรถกูละเมดิสทิธมินุษยชน 
     กำรให้ควำมรูท้ำงกฎหมำยแก่ประชำชน

ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ยืน่ค�ำขอ
2. เจ้ำหน้ำทีแ่สวงหำข้อเทจ็จรงิ
3. เจ้ำหน้ำทีท่�ำรำยงำนควำมเหน็
4. ผู้มอี�ำนำจพจิำรณำค�ำขอฯ
5. แจ้งผล
6. ท�ำสญัญำ
7. ด�ำเนนิกำรให้ควำมช่วยเหลอื

หมายเหตุ : ข้ันตอนที ่2 – 5 ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ 21 วนั
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ

1. ส�านักงานกองทุนยุติธรรม  ที่อยู่ 99/14 ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22  

ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท์  0-2502-6751-2, 0-2502-6318 
สายด่วนกระทรวงยุติธรรม โทร 1111 กด 77  
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โทร 0-2141-5100

2. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้าน 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ 
1) ส�ำเนำทะเบยีนบ้ำน, ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน ของผูย้ืน่ค�ำขอฯ หรอืของผูต้้องหำ

หรอืจ�ำเลย จ�ำนวน 1 ชุด
2) ใบมอบอ�ำนำจ กรณทีีผู่ต้้องหำหรอืจ�ำเลยอยูใ่นเรอืนจ�ำ หรอืมเีหตจุ�ำเป็นอย่ำงยิง่ 

ที่ไม่สำมำรถมำพบด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งติดอำกรแสตมป์จ�ำนวน 30 บำท
3) ส�ำเนำเอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบัคดี เช่น
  รำยงำนบนัทกึประจ�ำวนัเกีย่วกบัคดี (ชัน้สอบสวน)
  บนัทึกแจ้งข้อกล่ำวหำ (ชัน้สอบสวน)
  บนัทึกกำรจบักมุ (ช้ันสอบสวน)
  บนัทกึค�ำให้กำรผูต้้องหำ / บนัทกึค�ำให้กำรผูร้้องทกุข์ หรอืผูเ้สยีหำย  (ชัน้สอบสวน)
  ค�ำร้องขอฝำกขงัผูต้้องหำ ตัง้แต่ครัง้ที ่1 จนถงึปัจจบุนั  (ช้ันสอบสวน – ช้ันอยักำร)
  ส�ำเนำค�ำฟ้องศำลชัน้ต้น / ค�ำอทุธรณ์ / ค�ำฎกีำ
  ส�ำเนำค�ำให้กำร / ค�ำแถลง / ค�ำร้อง ทีย่ืน่ไว้ต่อศำล
  ส�ำเนำรำยงำนกระบวนกำรพิจำรณำคดี (เอกสำรแสดงก�ำหนดนดัของศำล)
  ส�ำเนำค�ำพพิำกษำศำลช้ันต้น / ศำลอทุธรณ์ / ศำลฎีกำ
4) หนงัสือรบัรองควำมประพฤติ
5) หนงัสือรบัรองรำยได้
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กองทุนยุติธรรม
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กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

บรรณาธิการ
นางสาววราภรณ์  พรประสาทศิลป์

ผู้จัดท�า
นางสาวอุมาภรณ์  อ่องสอาด

ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

นักประชำสัมพันธ์  
กองกลำง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล
กรมคุมประพฤติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส�านักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ส�านักงานกองทุนยุติธรรม
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ฉบับประชาชน

คู่มือ
ด้านงานยุติธรรม
งานบริการ

www.moj.go.th
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ให้บริการข้อมูลค�าปรึกษาด้านกฎหมาย
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส
โทรศัพท์ 0 2141 5100

Facebook : กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
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