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1. คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

2. สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย

(องค์การมหาชน) THAILAND INSTITUTE
OF JUSTICE (TIJ)

สำ�นักงานรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงาน
อำ�นวยการ
• สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ
ด้านอำ�นวยความยุติธรรม
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ
• สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
• กรมบังคับคดี

1. จัดตั้งตาม พ.ร.บ. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
2. จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 		
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
3. จัดตั้งตาม พ.ร.บ. สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
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3. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
4. เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ

กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย
• กรมคุมประพฤติ
• กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
• กรมราชทัณฑ์

5. ส่วนราชการสังกัด		
กระทรวงยุติธรรม
และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม
• สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ
ตาม พ.ร.บ. เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
5. สังกัดกระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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วิสัยทัศน์
“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

ค่านิยมร่วมขององค์กร
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

กระทรวงยุติธรรม
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พันธกิจ

MOJ

1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมกัน
2. พั ฒ นาระบบงานยุ ติ ธ รรมและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักสากล
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

อำ�นาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ซึ่งกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า “ให้มีอำ�นาจหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำ�นวยความ
ยุตธิ รรมในสังคม และราชการอืน่ ตามทีม่ กี ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่
ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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สัญลักษณ์
ประจำ�กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมมีต้นไม้และดอกไม้ประจำ�กระทรวง ประกอบด้วย
ต้นสนฉัตร และดอกบัวขาว โดยมีท่ีมาจากวันก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม คือ
วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 ซึง่ มี “ต้นสนฉัตร เป็นต้นไม้ประจำ�วันพุธ”
และมี “ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำ�วันพุธ” ประกอบกับสีประจำ�กระทรวงยุตธิ รรม
คือ สีขาว จึงได้กำ�หนดให้ ต้นไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม คือ ต้นสนฉัตร
และดอกไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม คือ ดอกบัวขาว
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ดอกไม้
ประจำ�กระทรวงยุตธิ รรม
ดอกบัวขาว เปรียบเสมือนสัญลักษณ์
แห่งความบริสุทธิ์

ต้นไม้
ประจำ�กระทรวงยุตธิ รรม
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรมที่ เ ป็ น
แกนหลั ก แห่ ง ความคิ ด ในการยื น หยั ด
ในหน้าทีท่ จี่ ะอำ�นวยความยุตธิ รรมอย่างไม่
เปลี่ยนแปลง

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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ภารกิจและ
งานบริการ

ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

สำ�นักงานรัฐมนตรีิ
Office of The Minister
	
ดำ � เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ กลั่ น กรองเรื่ อ งเพื่ อ เสนอ
รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุน
การทำ�งานของรัฐมนตรีในการดำ�เนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี รัฐสภาและ
ประชาชน ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง ดำ�เนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ
ต่อรัฐมนตรี ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใด ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงาน
รัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์ 0 2141 6435
โทรสาร 0 2141 9883
เว็บไซต์ www.moj.go.th/th/home-om
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ส �ำ นักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
Office of The Permanent Secretary
ดำ�เนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ�ข้อมูล
เพื่อใช้ในการกำ�หนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง แปลงนโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง
กำ�กับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและ
การบริการของหน่วยงาน ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจัดสรร
และบริหารทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า

โทรศัพท์ 0 2141 5100
โทรสาร 0 2143 8289 - 90, 0 2143 8242
เว็บไซต์ www.moj.go.th/th/home-ops
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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ก รมคุมประพฤติ
Department of Probation
	
กรมคุมประพฤติ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิดในชุมชน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำ�บัด และติดตามช่วยเหลือภายหลัง
ปล่อยให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทัง้ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของครอบครัว
ชุมชน และภาคเครือข่ายในการดูแล แก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

ศูนย์รับฟังความคิดเห็น
โทรศัพท์ 0 2141 4749
โทรสาร 0 2143 8826
เว็บไซต์ www.probation.go.th
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย
1. ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ
หน่วยงานให้บริการ กลุ่มอำ�นวยการและสื่อสารองค์การ (งานประชาสัมพันธ์)
สำ�นักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2141 4740
โทรสาร 0 2143 8824
เว็บไซต์ www.oic.go.th/infocenter2/229/
Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ

กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
	 ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความประสงค์ที่จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
สามารถดำ�เนินการ ดังนี้
1. กรอกแบบคำ�ขอข้อมูลข่าวสารโดยระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน
2. ยื่นแบบคำ�ขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร ได้แก่ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		 หรือสำ�เนาทะเบียนบ้าน และหนังสือมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำ�ขอที่ได้รับ และจัดเตรียมเอกสาร จากนั้นจะแจ้งให้
		 รับเอกสารด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถ
		 ให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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2. ศนู ย์รบั ฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนของกรมคุมประพฤติ
	 หน่วยงานให้บริการ กลุ่มอำ�นวยการและสื่อสารองค์การ (งานประสานราชการ)
สำ�นักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2141 4740 หรือ 1111 กด 78

กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
1. ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นได้ 9 ช่องทาง
2. เจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนทีส่ ง่ เข้ามา เมือ่ ทราบผลการดำ�เนินการ ทางกรมคุมประพฤติ
จะแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้รับทราบ ดังนั้น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่
หมายเลขโทรศั พ ท์ พร้ อ มรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล เพื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ จ ะได้ ส ามารถ
ติดต่อกลับได้ โดยข้อมูลจะเก็บรักษาเป็นความลับ

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ

ขอ้ มลู ลบั เฉ
พาะ
20
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ฉบับประชาชน

ชอ่ งทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
สถานที่ติดต่อ กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
• โทรศัพท์ 0 2141 4749 โทร 1111 กด 78
• โทรสาร 0 2143 8826
• เว็บไซต์ www.probation.go.th
• ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ. 29 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร 10215
• หน่วยงานภายในกรมคุมประพฤติและสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
• อีเมล prprobation@gmail.com
• สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook กรมคุมประพฤติ
Twitter YouTube ชื่อ prprobation

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department
เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โดยประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในเรือ่ ง
ต่าง ๆ อาทิ กรณีตกเป็นผูเ้ สียหายหรือจำ�เลยในคดีอาญา ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกระเบิด
ถูกข่มขืน หรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ�ความผิด
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
คดีอาญา มาตรา 134/1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

กรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ

โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โทรศัพท์ 1111 กด 77
เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
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คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย
• ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
• รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
• ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามมาตรา 134/1 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายความ
ให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
• การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
• การขอคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546
• การส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพ
• การส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

ช่องทางการติดต่อกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
สายด่วน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
เว็บไซด์ www.rlpd.go.th
Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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หน่วยงานให้บริการ ประกอบด้วย
สำ�นักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

1. กรณีผเู้ สียหาย

ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจาก
การกระทำ�ความผิดอาญาของผูอ้ น่ื โดยตนมิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทำ�ความผิดนัน้
สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย มีรายละเอียด ดังนี้
กรณีทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท
• ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน 20,000 บาท
• ค่าขาดประโยชน์ทำ�มาหาได้ตามค่าจ้างขั้นต่ำ� แต่ไม่เกิน 1 ปี
• ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 50,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
• ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน
100,000 บาท
• ค่าจัดการศพ จำ�นวน 20,000 บาท
• ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บาท
• ค่าเสียหายอื่น ไม่เกิน 40,000 บาท
การยื่นคำ�ขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำ�ความผิด
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คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน

2. กรณีจ�ำ เลย

ได้ แ ก่ บุ ค คลซึ่ ง ถู ก พนั ก งานอั ย การฟ้ อ งเป็ น จำ � เลยในคดี อ าญา และถู ก คุ ม ขั ง
ในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำ�เลยไม่ได้กระทำ�ผิดและ
มีการถอนฟ้องระหว่างการดำ�เนินคดี หรือมีคำ�พิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำ�เลย
โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำ�เลยมิได้กระทำ�ความผิด
กรณีทั่วไป
• ค่าทดแทนการถูกคุมขังอัตราวันละ 500 บาท
• ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จำ � เป็ น ในการรั ก ษาพยาบาลเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
		 40,000 บาท ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำ�เนินคดี
• ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
		 50,000 บาท ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำ�เนินคดี
• ค่าขาดประโยชน์ทำ�มาหาได้ในระหว่างถูกดำ�เนินคดี จ่ายตามค่าจ้างขั้นต่ำ�
(ปัจจุบัน 300 บาท) นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
• ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการดำ�เนินคดี
* ค่าทนายความเท่าที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินกฎกระทรวงกำ�หนด
* ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
• ค่าทดแทน จำ�นวน 100,000 บาท
• ค่าจัดการศพ จำ�นวน 20,000 บาท
• ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำ�นวนไม่เกิน 40,000 บาท
• ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
		 การยื่นคำ�ขอภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาล
		 มีคำ�พิพากษาคดีถึงที่สุด
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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3. ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กรณีผู้เสียหาย / จำ�เลย)
• สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-4 ((พระนครศรีอยุธยา
ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา) กรณีผู้เสียหาย / จำ�เลย)
• สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (กรณีผู้เสียหาย / จำ�เลย)
• สถานีตำ�รวจทั่วประเทศ (กรณีผู้เสียหาย)
• สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีผู้เสียหาย)
• กรมราชทัณฑ์ (กรณีจำ�เลย)

สถานทีต่ ดิ ต่อ สำ�นักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 2840-89
โทรสาร 0 2143 9681

จำ�เลย
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ผูเ้ สียหาย

สำ�นักงานคุม้ ครองพยาน
มีอำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
2. ประสานงานกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพยาน
3. พัฒนาระบบและมาตรการคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
4. เสนอแนะปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับตลอดจนมาตรการ
ต่าง ๆ ในการคุ้มครองพยาน
5. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการคุ้มครองพยาน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น ดำ�เนินการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป
ดำ�เนินการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ จ่ายค่าตอบแทนความเสียหาย
แก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
• สำ�นักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร
ราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
• สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 – 4 (รับเรื่อง)
• สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (รับเรื่อง)
• โทรศัพท์ 0 2141 2941-65
• โทรสาร 0 2143 9672-3
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน

27

กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ
	 มีหน้าที่ดำ�เนินการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึก และจัดทำ�ระบบ
มาตรฐานด้านการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน
เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลและสังเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็น
ประเด็นสาธารณะ / กลุ่มเสี่ยงถูกละเมิด กระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง
เศรษฐกิจและประชาชนหมูม่ าก วางระบบ มาตรการและแนวทางการดำ�เนินงานจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ
	 การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77 (Call Center) เพื่อเป็นการอำ�นวย
ความสะดวก และเพิม่ ช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
• การให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย โดยได้จัดตั้งที่ปรึกษาประจำ�กองพิทักษ์สิทธิและ
เสรีภาพในส่วนกลาง ประจำ�คลินิกยุติธรรมในส่วนภูมิภาค รวม 86 แห่งทั่วประเทศ
และคลินิกให้คำ�ปรึกษา 24 ชั่วโมง (E-Justice Clinic) เพื่อให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
กฎหมาย ประสานส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การช่วยเหลือตามอำ�นาจหน้าที่
หรือการให้คำ�ปรึกษาทางจิตวิทยาควบคู่กับคดีอาญา
• การจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ โดยการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพ และจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์นนั้ ให้ได้รบั การแก้ไขบรรเทาทุกข์และสามารถ
ยุติได้ หรือประสานหน่วยงานอื่นเพื่อดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ ตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
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• การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ให้ผู้ต้องหาได้มีทนายความ
คอยให้คำ�ปรึกษาตลอดระยะเวลาการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 134/1 กำ�หนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไขทีพ่ นักงานสอบสวน
ต้องปฏิบตั ใิ นการจัดหาทนายความ และคดีทม่ี อี ตั ราโทษประหารชีวติ หรืออายุไม่เกิน
18 ปี หรือคดีทมี่ อี ตั ราโทษจำ�คุก และผูต้ อ้ งหาต้องการทนายความ โดยในการจัดการ
ทนายความ ให้พนักงานสอบสวนปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง และให้ทนายความทีร่ ฐั จัดหา
ให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่
• ศูนย์เฝ้าระวังการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ (Rlpd protection center) โดยเฝ้าระวัง
และรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่ เสนอต่อรัฐบาลทุกสัปดาห์ พิจารณาสัง่ การหรือออกข้อกำ�หนดเชิงนโยบายเป็นกรณี
การลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พร้อมประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงประสาน
ส่งต่อความร่วมมือกับหน่วยงาน 20 กระทรวง

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคารเอ) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
	มีหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชนให้กบั ประชาชนทุกรูปแบบ เพือ่ ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผูอ้ น่ื และไม่กระทำ�การละเมิดสิทธิของผูอ้ น่ื นอกจากนัน้ ยังเป็นหน่วยงาน
กลางในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ

• สนับสนุนสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพให้แก่สถานศึกษาและประชาชน
• อบรมความรู้หลักสูตร “สิทธิมนุษยชน” สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กร
ภาคประชาชน
• ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสืบค้นข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนแก่หน่วยงานต่าง ๆ
และประชาชนผู้สนใจผ่านศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Center)

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคารเอ) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 2748
เว็บไซต์ www.humanrightscenter.go.th
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กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาระบบและมาตรการส่ ง เสริ ม การระงั บ ข้ อ พิ พ าท โดยเน้ น
การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชน ดำ � เนิ น การส่ ง เสริ ม การระงั บ ข้ อ พิ พ าท
เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ในชุ ม ชนและลดปริ ม าณคดี เข้ า สู่ ศ าล

งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ

1. อบรมและขึ้นทะเบียนผู้ทำ�หน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนให้แก่
ภาคประชาชนและอาสาสมัคร
2. ดำ�เนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
3. พัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วประเทศ
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ได้มาตรฐาน

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
(อาคารเอ) ชัน้ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 2766
		 0 2141 2777
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สำ�นักงานคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 - 4
งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ
• ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย (ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านกฎหมายและคดีความ
แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)
• จั ด หาทนายความให้ ก รณี ที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ น ผู้ ต้ อ งหาในชั้ น สอบสวนคดี อ าญา
โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ทั้ ง สิ้ น ในกรณี ดั ง นี้  ผู้ ต้ อ งหาที่ อั ต ราโทษประหารชี วิ ต
ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหา
ที่อัตราโทษจำ�คุกไม่มีทนายความและต้องการให้รัฐจัดหาให้
• ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
กรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ถูกทำ�ร้ายร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดนั้น หรือตกเป็นจำ�เลยในคดีอาญา ถูกพนักงานอัยการ
ฟ้ อ งถู ก คุ ม ขั ง ในระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ข องศาล ต่ อ มาศาลมี คำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
ให้ยกฟ้อง เนื่องจากจำ�เลยไม่ได้กระทำ�ความผิดหรือการกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นความผิด
• การขอคุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา
พ.ศ. 2546 การให้ความคุ้มครองประชาชนที่เป็นพยานในคดีอาญาหรือผู้ใกล้ชิดของ
พยานในคดี อ าญา ในกรณี ที่ ถู ก ข่ ม ขู่ คุ ก คามให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย ตามมาตรการ
ทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ
• การส่งเสริมการระงับข้อพิพาท การส่งเสริมความสมานฉันท์และพัฒนากระบวนการ
ระงับข้อพิพาท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนให้สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ได้โดยสันติวิธี โดยให้เป็นทางเลือกหลักของประชาชนในการ
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันได้
• การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็นการสร้างหลักประกันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดน้อยลง
32
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ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1
เลขที่ 14 หมู่ 1 ถนนอู่ทอง (ก) ตำ�บลหอรัตนไชย
อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3524 6957-8
โทรสาร 0 3524 6957
Facebook สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1

สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 432 45611-12 และ 0 4324 3979
โทรสาร 0 432 45613
Facebook สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2

สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
เลขที่ 47/15-17 ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 7104-5
โทรสาร 0 5321 7106
Facebook สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3

สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
เลขที่ 532 และ 534 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำ�บลพะวง
อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7433 3311-2
โทรสาร 0 7433 3313
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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กรมบังคับคดี
Legal Execution Department
มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ ตามคำ�สั่งศาล การชำ�ระบัญชีตามคำ�สั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี และการประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยดำ�เนินการยึด อายัด จำ�หน่าย
ทรัพย์สนิ รวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนีใ้ นคดีลม้ ละลาย ตลอดจนกำ�กับการฟืน้ ฟูกจิ การ
ของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม
โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดำ�เนินการบังคับคดีแพ่งตามคำ�สั่งศาล
ดำ�เนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำ�สั่งศาล
ดำ�เนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำ�สั่งศาล
ดำ�เนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
ชำ�ระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำ�ระบัญชีตามคำ�สั่งศาล
รับวางทรัพย์จากลูกหนี้ หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
ดำ�เนินการประเมินราคาทรัพย์
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำ�คู่ความหนังสือ หรือประกาศของศาล
หรือหน่วยงานในสังกัดกรม
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำ�สั่งศาล
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งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ
1. การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาท โดยมีบุคคล
ที่สาม เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” ทำ�หน้าที่ในการช่วยเหลือเสนอแนะแนวทางและ
เป็นสือ่ กลาง เพือ่ ให้คกู่ รณีหาทางออกของข้อพิพาทร่วมกัน โดยทีผ่ ไู้ กล่เกลีย่ ไม่มอี �ำ นาจ
ในการกำ�หนดข้อตกลงให้แก่คกู่ รณี การจะตกลงหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคูก่ รณีเอง

ขัน้ ตอนการดำ�เนินการ

• ยื่นคำ�ร้องขอให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีโดยสมัครใจ
• ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเป็นผูป้ ระสานงานเจรจานัดวัน เวลา และสถานทีไ่ กล่เกลีย่
• ผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจ ทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้เข้าร่วมเจรจาทุกครั้ง
• ดำ�เนินการไกล่เกลี่ย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลาง ทำ�หน้าที่
ช่วยเหลือเสนอแนะหาทางออกเพื่อยุติข้อพิพาท

ประโยชน์การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท

• รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
• ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
• คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ทำ�ให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไป
• คู่กรณีสามารถหาข้อยุติได้ด้วยตนเองและมีการยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น
		 ทำ�ให้ไม่ต้องมีการบังคับคดีตามมา
• ข้อยุตินั้นเหมาะสมกับคู่กรณี เนื่องจากคู่กรณีสามารถเลือกที่จะทำ�ข้อตกลง
อย่างไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
• การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นความลับ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรักษา
ความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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• ข้อตกลงระหว่างคูก่ รณีสามารถบังคับให้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ ไม่อาจบอกเลิก หรือปฏิบตั ิ
ให้เป็นอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายได้
• รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว
• มีความยืดหยุ่น เนื่องจากคู่กรณีสามารถเลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด
หรือในประเด็นใดประเด็นหนึง่ ก็ได้ ส่วนทีเ่ หลืออาจให้มกี ารดำ�เนินการบังคับคดีตอ่ ไป
• มีคุณภาพ เนื่องจากบุคคลที่ทำ�หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมักเป็นบุคคล
ที่มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
• คูก่ รณียงั คงมีสทิ ธิใ์ นการบังคับคดี หากคูก่ รณีมคี วามต้องการทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไป

ขน้ั ตอนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี

ขั้นตอนที่ 1 คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื่นคำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าพนักงานผู้รับคำ�ร้องอธิบายขั้นตอนวิธีการไกล่เกลี่ย ให้คำ�แนะนำ�
			 เบื้องต้นให้กับผู้ร้อง
ขั้นตอนที่ 3 กำ�หนดวันนัดไกล่เกลี่ย
ขั้นตอนที่ 4 หนังสือแจ้งวันเวลานัดไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ
ขั้นตอนที่ 5 ทำ�การไกล่เกลี่ยตามกำ�หนดนัด

เอกสารประกอบการยืน่ คำ�ร้องขอไกล่เกลีย่

• คำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย
• สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
• หนังสือมอบอำ�นาจ พร้อมสำ�เนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำ�นาจ และผู้รับมอบ
อำ�นาจ (กรณียื่นแทนผู้อื่น)
• สำ�เนาคำ�พิพากษา หรือมอบหมายบังคับคดี
• เอกสารประกอบอื่น ๆ (หากมี) เช่น สำ�เนารายงานการยึด หรืออายัดทรัพย์
ประกาศขับไล่ ประกาศขายทอดตลาด ฯลฯ
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2. การยึดทรัพย์สนิ
คือ กระบวนการบังคับชำ�ระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ เป็นขัน้ ตอนภายหลังจาก
ทีศ่ าลมีค�ำ พิพากษา และเจ้าหนีต้ ามคำ�พิพากษาขอออกหมายบังคับคดีตงั้ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีโดยเจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษามีหน้าที่สืบทรัพย์สินของลูกหนี้ และยื่นคำ�ร้องต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ท�ำ การยึดทรัพย์สนิ และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งการยึดให้
ลูกหนีต้ ามคำ�พิพากษาทราบ โดยกรณีทรัพย์ยดึ เป็นสังหาริมทรัพย์จะทำ�การยึดโดยนำ�
ทรัพย์สินมาและฝากไว้ ณ สถานที่ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร หรือมอบไว้
ในความดูแลของลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา โดยความยินยอมของเจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษา
และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำ�การประทับตราเป็นหลักฐานแห่งการยึดไว้ ในส่วน
อสังหาริมทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งการยึดไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ เพือ่ บันทึก
การยึดไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285
กำ�หนดให้ทรัพย์สินบางประการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

3. การขายทอดตลาด
คือ ขั้นตอนการบังคับคดีชำ�ระหนี้ภายหลังการยึดทรัพย์สิน โดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะขอให้ศาลมีค�ำ สัง่ อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ เพือ่ นำ�เงินทีไ่ ด้มา
ชำ�ระหนีใ้ ห้แก่เจ้าหนีต้ ามคำ�พิพากษา โดยก่อนการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดี
จะส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในคดี เพือ่ ให้มาดูแลการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า เสนอราคาในรู ป แบบ
ของการประมูลทรัพย์สิน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเคาะไม้ขายให้เท่าที่ผู้ที่เสนอ
ราคาสูงสุด ทัง้ นี้ หากผูม้ สี ว่ นได้เสียเห็นว่าราคาทีม่ ผี เู้ สนอนัน้ เป็นราคาทีต่ �่ำ เกินสมควร
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิคัดค้านราคา และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขาย
ทอดตลาดออกไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหาผู้เข้าสู้ราคามาเสนอราคาที่ต้องการตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ
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4. การอายัดทรัพย์สนิ
• เป็นวิธีการบังคับคดีรูปแบบหนึ่ง
• ไม่ใช่การบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้โดยตรง
• เป็นการบังคับคดีกับสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
• เป็นการสัง่ บุคคลภายนอกมิให้ช�ำ ระหนีแ้ ก่ลกู หนีต้ ามคำ�พิพากษา แต่ให้ช�ำ ระหนี้
แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน

วธิ กี ารอายัดทรัพย์สนิ

• มีหนังสือ (คำ�สั่ง) แจ้งไปยังบุคคลภายนอก ไม่ให้ชำ�ระเงินแก่ลูกหนี้ตาม
คำ�พิพากษาแต่ให้ช�ำ ระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแทนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้
• มีหนังสือ/หมาย (คำ�สั่ง) แจ้งการอายัดให้ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาทราบและ
ให้งดเว้นการจำ�หน่ายสิทธิเรียกร้อง ตั้งแต่ขณะที่ได้ส่งคำ�สั่งนั้นให้เจ้าหนี้
ตามคำ�พิพากษา
• บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั หนังสือ (คำ�สัง่ ) เจ้าพนักงานบังคับคดีหากไม่สง่ เงินอายัด
ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบมิฉะนั้นจะถูกดำ�เนินการ
ตามมาตรา 312 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

5. การขับไล่-รือ้ ถอน
การขั บ ไล่ - รื้ อถอน ในกรณีที่ลูก หนี้ตามคำ�พิ พ ากษาถู ก พิ พ ากษาให้ ขั บไล่
หรื อ ต้ อ งรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งออกไปจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ทรั พ ย์
ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำ�บังคับ เจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษา
ก็ ส ามารถยื่ น คำ � ร้ อ งต่ อ ศาล ขอให้ ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จั ด การให้ เ จ้ า หนี้
ตามคำ�พิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ และดำ�เนินการรื้อถอนต่อไป
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6. การบังคับคดีลม้ ละลาย
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย เป็นกระบวนการที่จะดำ�เนินการรวบรวม
และจำ�หน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้วนำ�มาจัดสรรแบ่งส่วนชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้ดังนี้ “กระบวนการ
พิจารณาคดีล้มละลาย หมายความว่า กระบวนการพิจารณา ซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตนิ ไ้ี ม่วา่ จะกระทำ�ต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ตัง้ แต่เริม่ คดี
จนถึงคดีสิ้นสุด”

เจ้าหนีผ้ เู้ ป็นโจทก์มสี ทิ ธิและหน้าที่ ดังนี้
1. วางเงินประกันค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
1.1 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว 8,000 บาท
1.2 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 10,000 บาท
1.3 หากวางเงินประกันชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้วต่อมา เมื่อศาล
มี คำ � สั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด ต้ อ งวางเงิ น ประกั น เพิ่ ม เติ ม
5,000 บาท เว้นแต่ กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลาย
มีเงินเพียงพอ
1.4 วางเงิ น ประกั น ค่ า ใช้ จ่า ยเพิ่ ม เติ ม ตามจำ � นวนที่ เจ้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าจำ�เป็นตามควร
2. ให้ถอ้ ยคำ�เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของลูกหนีห้ รือผูล้ ม้ ละลายทีถ่ กู ยึดหรืออายัดไว้
ในคดีอื่นและคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลาย
ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล (ถ้าหากมี)
3. นำ�เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลาย
(ถ้าหากมี) โดยเร็ว
4. ดูแลระวังประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย
5. ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมจำ�หน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้
หรือผู้ล้มละลาย
6. สิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ทั้งหลาย
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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ลูกหนีห้ รือผูล้ ม้ ละลายมีสทิ ธิและหน้าที่ ดังนี้
1. ต้องไปสาบานตัวและให้ถ้อยคำ�ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน พร้อมทำ�
บัญชีแสดงกิจการและทรัพย์สิน (ตามแบบ ล.13 ก-ช) ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์
2. ต้องส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี ดวงตราห้างฯ หรือบริษัท และเอกสารต่าง ๆ
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3. ขอประนอมหนี้ภายในเวลากำ�หนดไม่ว่าก่อนหรือหลังล้มละลาย
4. ไปประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งกำ�หนดวันนัดจากเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์
5. ไปให้ศาลไต่สวนลูกหนีโ้ ดยเปิดเผย เมือ่ ได้รบั แจ้งวันกำ�หนดนัดจากเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์
6. ทำ�บัญชีรับ-จ่ายทุก 6 เดือนนับแต่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เสนอต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์
7. ได้รับการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายทันทีที่พ้นกำ�หนดระยะเวลา
3 ปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่
	 (1) บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนแล้ว และยังไม่พ้น
		 กำ�หนดระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายเวลาปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
		 เป็น 5 ปี
	(2) บุคคลนัน้ เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตให้ขยายระยะเวลาปลดจากการเป็น
		 บุคคลล้มละลายเป็น 10 ปี
	(3) บุ ค คลนั้ น เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การกระทำ � ความผิ ด
		 อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การกู้ ยื ม เงิ น ที่ เ ป็ น การฉ้ อ โกงประชาชนให้ ข ยาย
		 ระยะเวลาปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเป็น 10 ปี
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7. การฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนี้
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การเริ่ ม เมื่ อ มี ก ารยื่ น คำ � ร้ อ งขอฟื้ น ฟู กิ จ การต่ อ ศาล
ล้ ม ละลาย โดยศาลอาจมี คำ � สั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การตามที่ ร้ อ งขอเมื่ อ ศาลเห็ น ว่ า มี
เหตุ ผ ลสมควร และมี ช่ อ งทางที่ จ ะฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ทั้ ง นี้ กระบวนการ
ฟื้ น ฟู กิ จ การถื อ เป็ น การให้ โ อกาสแก่ ลู ก หนี้ ที่ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว หากแต่ ยั ง มี
ศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ ที่ ดี อ ยู่ มิ ใ ห้ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ และขณะเดี ย วกั น ก็ รั ก ษาธุ ร กิ จ
ของตนไว้ และเพื่ อ ดำ � เนิ น การให้ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การประสบผลสำ � เร็ จ
ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม จึ ง ไ ด้ ตั้ ง สำ � นั ก ฟื้ น ฟู กิ จ ก า ร ข อ ง ลู ก ห นี้ ขึ้ น ใ น วั น ที่
16 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

เงือ่ นไขเพือ่ เข้ารับการฟืน้ ฟูกจิ การ

		 ลูกหนี้ต้องเป็นบริษัท จำ�กัด, บริษัท มหาชน จำ�กัด หรือนิติบุคคลอื่นใด
1. ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว
2. ลู ก หนี้ ต้ อ งมี ห นี้ ท้ั ง หมดในจำ � นวนที่ แ น่ น อนไม่ ตำ่ � กว่ า 10 ล้ า นบาท
กฎหมายล้มละลายได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในกระบวนการนีใ้ ห้เริม่ ขึน้ ทันทีทศ่ี าลสัง่ ให้ฟน้ื ฟูกจิ การ ภายหลังศาลมีค�ำ สัง่ แล้ว
ภาระหน้าที่สำ�คัญของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้แก่
1. เรียกประชุมเจ้าหนี้
2. ทำ�ความเห็นคำ�ขอรับชำ�ระหนีข้ องเจ้าของหนี้
3. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ศ าลในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ
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8. การวางทรัพย์
		
การวางทรัพย์เป็นกระบวนการที่อนุญาตให้ลูกหนี้ หรือบุคคลที่สามที่ยินดี
จะชำ�ระหนีแ้ ทนลูกหนีม้ าวางทรัพย์ ณ สำ�นักงานบังคับคดี ซึง่ หากดำ�เนินการอย่างถูกต้องแล้ว
ย่อมส่งผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหนี้ปฏิเสธ ไม่ยอมรับชำ�ระหนี้ และเป็น
กระบวนการที่หากตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายฟ้องร้องในชั้นศาล

เหตุของการวางทรัพย์
1. เจ้ า หนี้ บ อกปั ด ไม่ ย อมรั บ ชำ � ระหนี้ ห รื อ ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ ชำ � ระหนี้ เช่ น
จ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เพราะผู้ให้เช่าบ่ายเบี่ยงเพื่อหาเหตุจะยกเลิกการเช่า
2. เจ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ส ามารถจะรั บ ชำ � ระหนี้ ไ ด้ ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะเจ้ า หนี้ ไ ม่ อ ยู่
หรือไปต่างประเทศไม่ทราบจะกลับมาเมื่อใด
3. ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่
ความรับผิดของตน เช่น เจ้าหนี้ตายและลูกหนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นทายาท
4. ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 232, 302, 631,
679, 754, 772 และ 947
5. ตามบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นให้มีการวางทรัพย์ เช่น กฎหมายเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
6. ตามคำ�สั่งศาล

“สายด่วนกรมบังคับคดี”
โทร. 1111 ต่อ 79
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ผูว้ างทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้

1. เขียนคำ�ขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.1 หากมอบให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทน
ต้องทำ�ใบมอบอำ�นาจตามแบบ ว.4
2. กรณี ผู้ ว างทรั พ ย์ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลแสดงและถ่ า ยสำ � เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนรับรอง
3. เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้น ๆ มาแสดง
4. ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายครั้งแรก ส่วนกลาง 300 บาท ส่วนภูมิภาค
300 - 700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นเงินทดรองในการดำ�เนินงานนับแต่
เจ้าพนักงานสัง่ รับวางทรัพย์ เมือ่ เจ้าหนีม้ ารับเงินหรือทรัพย์ทวี่ าง เจ้าหนีจ้ ะต้อง
รับภาระค่าใช้จา่ ยนัน้ และเจ้าพนักงานจะคืนเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้ผวู้ างทรัพย์
5. ในกรณี ท รั พ ย์ ที่ ว างเป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข นาดใหญ่
ต้องนำ�เจ้าพนักงานไปตรวจทรัพย์ก่อน
6. ผู้ ว างทรั พ ย์ ห รื อ ผู้ รั บ มอบอำ � นาจต้ อ งมาให้ เจ้ า พนั ก งานสอบสวนถึ ง ที่ ม า
แห่งมูลหนี้
7. ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว

ช่องทางการติดต่อ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 และสำ�นักงานบังคับคดีจังหวัด 76 แห่ง /
สาขา จำ�นวน 33 แห่ง
โทรศัพท์ 0 2881 1999
โทรสาร 0 2433 0801
สายด่วน 1111 กด 79
เว็บไซต์ www.led.go.th (ติดต่อกรมบังคับคดี และสายตรงผู้บริหาร)
อีเมล prled5555@gmail.com
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กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection
เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม
ของเด็ ก และเยาวชนในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ที่ ส่ ง เสริ ม การพิ ทั ก ษ์
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยใช้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ การหั น เหคดี
ออกจากกระบวนการยุติธรรม ศึกษาและดำ�เนินการป้องกัน แก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟู
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนที่ เข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
สามารถกลั บ ไปอยู่ ร่ ว มกั บ ครอบครั ว และอยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข สามารถ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว และสร้ า งเสริ ม ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
และประเทศชาติได้
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ภารกิจกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
งานคดีอาญา
• ก่อนพิพากษา

	เมื่อเด็กและเยาวชนถูกจับ และเป็นกรณีที่จะต้องดำ�เนินคดีในศาลเยาวชน
และครอบครัว พนักงานสอบสวนจะต้องถามปากคำ�เด็กหรือเยาวชน และเมือ่ เสร็จแล้ว
ต้องนำ�ตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อตรวจสอบการจับกุม
ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อศาลตรวจสอบการจับกุมแล้ว ศาลอาจมีคำ�สั่ง ดังนี้
1. ให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การที่
ศาลเห็นสมควรหรือมีคำ�สั่งให้ปล่อยชั่วคราว โดยกำ�หนดให้บิดามารดา
ผู้ปกครอง บุคคล องค์การหรือนายประกัน มีหน้าที่นำ�ตัวเด็กหรือเยาวชน
ไปพบพนั ก งานสอบสวน เพื่ อ ทำ � การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสอบปากคำ �
และไปพบพนักงานคุมประพฤติที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เพื่อสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนไว้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือ
สถานที่อื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
กรณีที่เด็กและเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติ ดังนี้
• ทำ�ความสะอาดร่างกาย และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
• ให้แพทย์ตรวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเบื้องต้น และถ้าเห็น
สมควรให้จิตแพทย์ตรวจสภาพจิตด้วย
• ถ้าเด็กหรือเยาวชนเจ็บป่วย ต้องได้รับการรักษาพยาบาล
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน มีอ�ำ นาจหน้าทีส่ �ำ คัญ คือ
1. สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
และบุคคลอื่น แล้วจัดทำ�รายงานและความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการ
กระทำ�ผิด แล้วส่งรายงานให้พนักงานสอบสวน เพื่อเสนอพนักงานอัยการ
พิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลให้ส่งรายงานพร้อม
ความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษหรือการใช้วิธีการสำ�หรับเด็กและเยาวชน
ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
2. ดำ � เนิ น การและประสานงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก รอื่ น ในการ
สงเคราะห์แก้ไขและบำ�บัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน

•  หลังพิพากษา

	ในกรณี ศ าลมี คำ � พิ พ ากษาหรื อ คำ � สั่ ง ให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนรั บ การฝึ ก อบรม
เด็กหรือเยาวชนจะถูกส่งไปรับการฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ซึง่ ในการฝึกอบรมจะมีการประเมินและจัดทำ�แผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมแก่เด็กหรือ
เยาวชนแต่ละรายไป ทัง้ นี้ ศาลอาจจะกำ�หนดระยะเวลาฝึกอบรมขัน้ ต�่ำ และขัน้ สูงไว้กไ็ ด้
หากเด็ ก หรื อเยาวชนรายนั้นมีผลการฝึก อบรมก้าวหน้ า เป็ นที่ ประจั ก ษ์ ห รื อ ได้ ทำ �
ความชอบเป็นพิเศษให้ได้รับประโยชน์ คือ เลื่อนชั้น ลาเยี่ยมบ้าน ลดวันฝึกอบรม
หรือพักการฝึกอบรม นอกจากนีห้ ากผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ศาลอาจมีค�ำ สัง่ ให้ปล่อยตัว
ไปก่อนกำ�หนดครบระยะเวลาขัน้ ต�่ำ ได้ แต่หากเด็กหรือเยาวชนชนไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อบังคับ ไม่ตั้งใจรับการฝึกอบรม หลบหนีหรือพยายามหลบหนี หรือกระทำ�การใด
อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำ�คาญ หรือขัดต่อความสงบสุขของเด็กหรือเยาวชน
อื่นหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ต้องถูกตัด
ประโยชน์หรืออาจจะต้องอยูร่ บั การฝึกอบรมไปจนกว่าจะครบขัน้ สูง หรือศาลอาจให้เพิม่
ระยะเวลาฝึกอบรมได้
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งานคดีครอบครัว
	เมือ่ ศาลเยาวชนและครอบครัว รับคำ�ฟ้องหรือคำ�ร้องในคดีครอบครัว และเห็นว่า
คดีนน้ั มีผเู้ ยาว์หรือผูเ้ ยาว์มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ศาลจะมีค�ำ สัง่ แจ้งผูอ้ �ำ นวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ทำ�การสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับผูร้ อ้ ง ผูเ้ ยาว์ ทรัพย์สนิ และความเห็น หรือเกีย่ วกับโจทก์และจำ�เลย และจัดทำ�รายงาน
และความเห็นส่งศาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต่อไป ในการนี้
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะต้องทำ�การสอบปากคำ�ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในคดี สืบเสาะ ดูสภาพทรัพย์สนิ หรือสภาพแวดล้อม แล้วจัดทำ�รายงาน และความเห็นเสนอ
ต่อศาล และหากศาลมีค�ำ สัง่ ตัง้ ผูอ้ �ำ นวยการสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนเป็น
ผูก้ �ำ กับการปกครองก็จะต้องดำ�เนินการกำ�กับดูแลการใช้จา่ ยเงินของผูเ้ ยาว์เพือ่ ประโยชน์ของ
ผูเ้ ยาว์อย่างแท้จริง จนกว่าผูเ้ ยาว์จะบรรลุนติ ภิ าวะจึงคืนอำ�นาจการจัดการทรัพย์สนิ แก่ผเู้ ยาว์

คลินกิ ให้ค�ำ ปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน่

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เปิดให้บริการคลินิกให้คำ�ปรึกษา
เด็กและครอบครัวอบอุ่น ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ โดยให้ค�ำ ปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหาพฤติกรรม
ของบุตรหลาน อาทิ เกเร หนีเรียน เทีย่ วเตร่ หรือปัญหากฎหมายต่าง ๆ

ช่องทางการติดต่อ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา 5 ธั น วาคม 2550 อาคารราชบุ รีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6473-4
โทรสาร 0 2143 8471
เว็บไซต์ www.djop.go.th หรือ www.facebook.com/pr.djop.moj
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections
มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดย
มุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็น
พลเมืองดี มีสขุ ภาพกายและจิตทีด่ ี ไม่หวนกลับมากระทำ�ผิดซ�้ำ ได้รบั การพัฒนาทักษะ
ฝีมอื ในการประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต และสามารถดำ�รงชีวติ ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ
โดยสังคมให้การยอมรับ

งานบริการประชาชน
การเยีย่ มญาติ
1. สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอเยี่ยมได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขัง
คุมขังอยู่
2. เอกสารทีใ่ ช้ในการเยีย่ ม คือ บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอืน่
ที่ทางราชการออกให้
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถานที่
ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
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การย้ายผูต้ อ้ งขังกลับภูมลิ �ำ เนา
1. ผู้ต้องขังหรือญาติสามารถเขียนคำ�ร้องพร้อมแนบสำ�เนาทะเบียนบ้าน
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูต้ อ้ งขัง สำ�หรับในกรณีทญ
ี่ าติเป็นผูย้ นื่
คำ�ร้องให้แนบสำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ของญาติ (ในกรณีที่ญาติและผู้ต้องขังคนละนามสกุล ให้เตรียมเอกสาร
ที่สามารถยืนยันความเป็นเครือญาติได้อย่างชัดเจน) และยื่นคำ�ร้องได้ที่
เรือนจำ�/ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
2. เจ้าหน้าทีข่ องเรือนจำ�/ ทัณฑสถานตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
ตามหลั ก เกณฑ์ ฯ เรื อ นจำ � /ทั ณ ฑสถานจะแจ้ ง ผู้ ต้ อ งขั ง /ญาติ ท ราบ
หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงาน
กรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไป
3. กรมราชทั ณ ฑ์ พิ จ ารณาแล้ ว แจ้ ง ผลให้ เ รื อ นจำ � /ทั ณ ฑสถานทราบ
หากผูต้ อ้ งขังเหลือกำ�หนดโทษเกินอำ�นาจการควบคุมของเรือนจำ�/ทัณฑสถาน
ทีข่ อย้าย จะพิจารณาเรือนจำ�/ทัณฑสถานใกล้เคียงทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจการควบคุม

ช่องทางการติดต่อ

กรมราชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1
ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2967 2222
โทรสาร 0 2967 3302
เว็บไซต์ www.correct.go.th
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
Department of Special Investigation
	
มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนคดีความผิด
ทางอาญาที่ต้องดำ�เนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ป้ อ งกั น ปราบปราม สื บ สวน และสอบสวนคดี พิ เ ศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
คดีพเิ ศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพเิ ศษตลอดจน
ปฏิบตั งิ านตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและกฎหมายอืน่
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสอบสวน
คดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
4. จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษา อบรม และพั ฒ นาระบบงานการสื บ สวน
และสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
5. ดําเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและระเบี ย บที่ อ ยู่ ใ นอํานาจหน้ า ที่
ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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งานบริการประชาชน
• ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องแจ้งเบาะแส ร้องเรียน และร้องทุกข์
ติดต่อหน่วยบริการประชาชน ศูนย์บริหารคดีพิเศษ ชั้น G
Call Center 1202 หรือ โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 1218
• ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและผู้มายื่นขอข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนช่วยอำ�นวยการและประชาสัมพันธ์ ชัน้ G
โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 3055 โทรสาร 0 2975 9889
• ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
ติดต่อทีอ่ าคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B (ชัน้ 8)
โทรศัพท์ 0 2142 2768-71 โทรสาร 0 2143 9021

ช่องทางการติดต่อ
• ติดต่อด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ชั้น G เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
• ติดต่อขอคำ�ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์และโทรศัพท์สายด่วน
Call Center 1202
โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 1218
• เว็บไซต์ ผ่านช่องทางรับเรื่อง แจ้งเบาะแส ร้องเรียน และร้องทุกข์
www.dsi.go.th
• ติดต่อโดยทำ�เป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน
		 เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
			 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
• ทาง Application กรมสอบสวนคดีพิเศษ บนระบบ Android
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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สำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม
Office of Justice Affairs

“กฎหมายและระบบงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรม”
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มีหน้าที่
• รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การของคณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารงาน
ยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ แ ละดำ � เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย
• ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ
• สนับสนุนและดำ�เนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
• ประสานและดำ�เนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรมและทาง
ด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
• ดำ�เนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
• ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงาน
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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งานบริการประชาชน
• บริ ก ารเอกสารด้ า นวิ ช าการ เช่ น ผลงานวิ จั ย ข้ อ มู ล กฎหมาย วารสาร
กระบวนการยุติธรรม

ช่องทางการรับบริการ
เว็บไซต์ www.oja.go.th
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• บริการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ
Info Graphics

ช่องทางการรับบริการ
เว็บไซต์ www.oja.go.th
Facebook สำ�นักงานกิจการยุติธรรม (www.facebook.com/weareoja)

ช่องทางการติดต่อ
•
•
•
•
•

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2141 3666
โทรสาร 0 2143 8933
เว็บไซต์ w ww.oja.go.th
Facebook สำ�นักงานกิจการยุติธรรม (www.facebook.com/weareoja)
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Scienec Thailand
มีภารกิจเกี่ยวกับให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และ
ทางการแพทย์ประกอบการดำ�เนินคดีอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้คณะกรรมการกำ�กับ
มาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจพิสจู น์หลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และทางการแพทย์เพือ่ ประกอบ
การดำ�เนินคดีตามคำ�ร้องขอ ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คุ้ ม ครองและอำ � นวยความยุ ติ ธ รรมแก่ เ ด็ ก
และเยาวชนและการให้บริการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามคำ�ร้องขอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เอกชน
3. พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการทำ�วิจัย
เพื่อพัฒนากำ�หนดค่าพื้นฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. เป็นสำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา
การติดตามคนหายและการพิสจู น์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
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งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. การแจ้งเรือ่ งราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทางการติดต่อ ได้แก่
•
•
•
•

โทร Hotline สายตรง 0 2142 3620
Call Center 0 2142 3491-92
ผ่าน www.cifs.moj.go.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล : emccifs.mail.go.th
หรือ ทางไปรษณีย์ โดยการแจ้งรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อ-สกุล ผู้ร้องทุกข์
• ที่อยู่ปัจจุบัน
• หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
• หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
• แจ้งวัตถุประสงค์ในการร้องทุกข์ เช่น ตรวจ / ผ่าพิสจู น์ศพ ตรวจพิสจู น์
วัตถุพยาน สอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ หรืออื่น ๆ เป็นต้น
• ชีแ้ จงรายละเอียด หรือทีม่ าทีไ่ ปของการร้องทุกข์ หรือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ้น
• แนบเอกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบ ได้ แ ก่ สำ � เนาบั ต รประจำ � ตั ว
ประชาชน สำ�เนาทะเบียนบ้าน หนังสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ
เพื่อประกอบการร้องทุกข์
	หมายเหตุ : จ่าหน้าซองถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
( ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร จั ด ก า ร วั ต ถุ พ ย า น - รั บ เรื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ )
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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การติดต่อด้วยตนเอง
	ให้น�ำ บัตรประจำ�ตัวประชาชนติดต่อในวันเวลาราชการ ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ได้ทกี่ ลุม่ บริหารจัดการวัตถุพยาน กองนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

2. กลุม่ บริหารจัดการวัตถุพยาน
2.1
2.2
2.3
2.4

รับ - ส่งวัตถุพยาน เพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
รับผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
รับคืนวัตถุพยานที่ตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ
ให้ คำ � แนะนำ � ในการนำ � ส่ ง วั ต ถุ พ ยานเพื่ อ การตรวจพิ สู จ น์ ท าง
นิติวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
2.5 ให้คำ�แนะนำ�ในการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน และวิธีการบรรจุหีบห่อ
วัตถุพยานที่เหมาะสมต่อการตรวจพิสูจน์
2.6 ประสานงานในกระบวนการ ก่อน / ระหว่าง / หลัง การตรวจพิสูจน์
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์
2.7 รับเรื่องราวร้องทุกข์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ :
• การผ่าพิสูจน์ศพซ้ำ�
• การให้ความเห็นทางนิติวิทยาศาสตร์
และสถานที่เกิดเหตุ
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การนำ�ส่งวัตถุพยานเพือ่ ตรวจพิสจู น์ ท่านสามารถนำ�ส่งวัตถุพยานได้ 2 วิธี ดังนี้
การนำ�ส่งด้วยตนเอง ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้นำ�ส่งวัตถุพยานจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี (โดยระบุไว้ใน
หนังสือนำ�ส่งวัตถุพยาน) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ต้องมีหนังสือนำ�ส่งวัตถุพยาน ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำ�เนา 1 ฉบับ
โดยหนังสือนำ�ส่งวัตถุพยานจะต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
• พฤติการณ์คดี
• รายละเอียดวัตถุพยานที่จะส่งตรวจพิสูจน์พร้อมจำ�นวน
• วัตถุประสงค์ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน
3. ผู้นำ�ส่งวัตถุพยานจะต้องนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารยื น ยั น ตั ว บุ ค คลของการนำ � ส่ ง วั ต ถุ พ ยาน
การนำ�ส่งทางไปรษณีย์ ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทำ�หนังสือนำ�ส่งวัตถุพยานฉบับจริง 1 ฉบับ โดยหนังสือนำ�ส่ง
วัตถุพยานจะต้อง ระบุรายละเอียด ดังนี้
• พฤติการณ์คดี
• รายละเอียดวัตถุพยานที่จะส่งตรวจพิสูจน์พร้อมจำ�นวน
• วัตถุประสงค์ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน
2. บรรจุวัตถุพยานลงในหีบห่อที่เหมาะสมต่อการตรวจพิสูจน์ทางห้อง
ปฏิบัติการ โดยการแยกบรรจุวัตถุพยาน 1 ชิ้น ต่อ 1 หีบห่อ (ยกเว้น
พยานเอกสารที่สามารถรวมได้ในหีบห่อเดียวกัน จากนั้นปิดผนึก
หี บ ห่ อ วั ต ถุ พ ยาน และวั น ที่ ที่ ทำ � การจั ด เก็ บ วั ต ถุ พ ยานนั้ น )
3. นำ � หนั ง สื อ นำ � ส่ ง วั ต ถุ พ ยาน (ข้ อ 1.) และวั ต ถุ พ ยานที่ ปิ ด ผนึ ก
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (ข้ อ 2.) บรรจุ ใ ส่ ซ องหรื อ กล่ อ งไปรษณี ย์ อี ก ครั้ ง
เพื่อนำ�ส่งมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
4. จ่าหน้า “เรียน ผู้อำ�นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กลุ่มบริหาร
จัดการวัตถุพยาน)”
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
	 • วิธีการและขั้นตอนการนำ�ส่งวัตถุพยาน
	 • 	 วิธีการและขั้นตอนการรับผลการตรวจพิสูจน์
	• วิธีการและขั้นตอนการรับคืนวัตถุพยาน
	 • 	วิธีการบรรจุหีบห่อวัตถุพยานให้มีความเหมาะสมต่อการตรวจพิสูจน์
โทรศัพท์. 0 2142 3593, 0 2142 3547

ติดตามความคืบหน้าของการตรวจพิสูจน์และผลการตรวจพิสูจน์
โทรศัพท์. 0 2142 3593

วิธกี ารและขัน้ ตอนการยืน่ เรือ่ งร้องทุกข์ตดิ ตามความคืบหน้าของการดำ�เนินการ
ร้องทุกข์
 พท์ 0 0142 3620, 0 0142 3547
โทรศั
โทรสาร. 0 2143 9099

ก ารรับผลตรวจพิสจู น์ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ท่านสามารถรับผลตรวจฯ ได้ 2 ช่องทาง
ดังนี้
1. การรับผลตรวจด้วยตนเอง ต่อเมื่อ......
	• ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้กับกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยานในวันที่ท่านนำ�ส่ง
		 วัตถุพยานด้วยตนเอง
	• ท่านได้แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์มายังกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน
		 หมายเลข 0 2142 3593
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**เอกสารในการติดต่อขอรับผลการตรวจฯ มีดังนี้
	 1. หนังสือขอรับผลการตรวจพิสูจน์ ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำ�เนา 1 ฉบับ
โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่จะมารับผลการตรวจฯ ไว้ในหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย
	2. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้มารับผลการตรวจฯ ซึ่งจะต้องตรงกับชื่อที่
ระบุไว้ในหนังสือขอรับผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวบุคคล
ของการรับผลการตรวจพิสูจน์
2. การรับผลตรวจฯ ทางไปรษณีย์ ต่อเมื่อ......
• ท่านนำ�ส่งวัตถุพยานทางไปรษณีย์
• ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้กับกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ในวันที่ท่าน
		 นำ�ส่งวัตถุพยานด้วยตนเอง
• ท่านได้แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์มายังกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน
		 หมายเลข 0 2142 3593
การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
•
•
•
•
•
•

การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางชีววิทยา (DNA)
การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางเคมี
การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า
การให้บริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งตรวจวัตถุพยาน
กรุณาติดต่อ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2142 3593, 0 2142 3547
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3. การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางชีววิทยา (DNA) ให้บริการดังนี้
3.1 การตรวจวิเคราะห์ทางซีโรโลยี ประกอบด้วยการตรวจพิสจู น์วตั ถุพยาน
ทางชีวภาพต่าง ๆ เช่น คราบโลหิต, เส้นผม, คราบอสุจิ, ตัวอสุจิ
เป็นต้น
3.2 การตรวจรูปแบบสารพันธุกรรม เพือ่ พิสจู น์บคุ คล พิสจู น์ความสัมพันธ์
บิดา มารดา และบุตรและทางเครือญาติที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน โดยใช้เทคนิค STR, Y-STR, X-STR Analysis และ mtDNA
Analysis จากวัตถุพยานทางชีววิทยา
ช นิดวัตถุพยานสำ�หรับส่งตรวจสารพันธุกรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. วัตถุพยานที่ได้จากตัวบุคคลโดยตรง เช่น เยื่อบุกระพุ้งแก้ม
โลหิตสด เส้นผม เป็นต้น
2. วัตถุพยานทีไ่ ด้จากสิง่ ส่งตรวจต่าง ๆ ซึง่ มาจากของเหลวจากร่างกาย
อาทิ คราบโลหิตทีต่ ดิ อยูท่ อี่ าวุธทีใ่ ช้กอ่ เหตุ คราบอสุจทิ ผี่ า้ ปูทนี่ อน
เป็นต้น ซึง่ วัตถุพยานเหล่านีส้ ามารถส่งตรวจสารพันธุกรรมได้ทงั้ สิน้
การเก็บวัตถุพยานให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสมต่อการตรวจสารพันธุกรรม
1. สวมถุงมือทุกครั้งก่อนสัมผัสวัตถุพยานเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
2. วัตถุพยานต้องเก็บในหีบห่อที่ไม่มีความชื้น ถ้าวัตถุเปียกชื้นต้อง
ผึง่ ลมให้แห้งในทีร่ ม่ (ห้ามนำ�ไปตากแดดโดยตรง) ก่อนบรรจุหบี ห่อ
3. บรรจุวตั ถุพยานแต่ละชิน้ แยกกันในหีบห่อทีเ่ หมาะสมกับวัตถุพยานนัน้
4. ป้ายบ่งชี้ที่ติดบนหีบห่อ ต้องมีการระบุให้ชัดเจนไว้เป็นวัตถุพยาน
ประเภทใด เก็บจากสถานทีใ่ ด วันทีแ่ ละเวลาทีจ่ ดั เก็บ และชือ่ ผูเ้ ก็บ
5. ผู้เก็บวัตถุพยานต้องลงลายมือชื่อ วันที่และเวลาจัดเก็บวัตถุพยาน
กำ�กับที่รอยปิดผนึกของหีบห่อวัตถุพยานทุกแห่ง เพื่อป้องกัน
การสับเปลี่ยนวัตถุพยาน
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4. การให้บริการตรวจพิสจู น์วตั ถุพยานทางเคมี ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่
4.1 การตรวจพิสูจน์หายาและสารพิษในชีววัตถุ เช่น ยานอนหลับกลุ่ม
Benzodiazepines ที่อาจใช้ในคดีความผิดทางเพศหรือคดีฆาตกรรม
รวมทั้งการตรวจหาสารพิษชนิดต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในกรณี
ฆ่าตัวตายหรือวางยาพิษ
4.2 การตรวจพิสจู น์สารเสพติดในชีววัตถุ เช่น สารเสพติดกลุม่ แอมเฟตามีน
(ยาบ้า) กลุ่มโอปิเอต (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน) และกลุ่มแคนนาบินอยด์
(กัญชา)
4.3 การตรวจพิสจู น์หาแอลกอฮอล์และสารระเหยในชีววัตถุ และวัตถุพยาน
ต่าง ๆ เช่น เอทานอล ทินเนอร์ และสารระเหยอื่น ๆ
4.4 การตรวจพิสจู น์น�้ำ มันเชือ้ เพลิงในคดีเพลิงไหม้ เพือ่ หาร่องรอยของการ
วางเพลิง ตัวอย่างที่ใช้พิสูจน์ ได้แก่ เศษซากที่ได้จากที่เกิดเหตุในคดี
เพลิงไหม้ หรือเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย เพื่อตรวจหาน้ำ�มันเชื้อเพลิง เช่น
น้ำ�มันดีเซล น้ำ�มันเบนซิน น้ำ�มันก๊าด เป็นต้น
4.5 การตรวจพิสูจน์หาสารระเบิด (Pre/Post Blast Expolsive) เช่น
RDX TNT PETN ฯลฯ ตัวอย่างทีใ่ ช้พสิ จู น์ ได้แก่ วัตถุพยานต่าง ๆ ดิน กิง่ ไม้
เศษซากหลั ง การระเบิ ด ก้ า นสำ � ลี ห รื อ ผ้ า เช็ ด คราบต้ อ งสงสั ย จาก
เสื้อผ้า เป็นต้น
4.6 การตรวจพิสูจน์ Trace Evidence ต่าง ๆ เช่น เส้นใย เป็นต้น
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5. การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่
5.1 ตรวจพิสจู น์อาวุธปืนและร่องรอยเครือ่ งมือ (Firearm and Toolmark
Examinations)
5.2 ตรวจพิสูจน์เขม่าปืน (Gun Shot Residue Examinations)
5.3 ตรวจสอบวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (Physical Trace Evidence
Examinations)
6. การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้า
ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่
6.1 ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือบนเอกสารนิติกรรมเปรียบเทียบกับลายพิมพ์
นิ้วมือตัวอย่าง
6.2 ตรวจลายพิมพ์นวิ้ มือ 10 นิว้ / ฝ่ามือขวาและซ้าย / ฝ่าเท้าขวาและซ้าย
ของบุคคลทีต่ อ้ งการตรวจยืนยัน, บุคคลนิรนามฯ เปรียบเทียบกับลายพิมพ์
นิว้ มือ 10 นิว้ / ลายพิมพ์ฝา่ มือขวาและซ้าย / ลายพิมพ์ฝา่ เท้าขวาและ
ซ้ายตัวอย่าง
6.3 ตรวจลายนิ้วมือ / ฝ่ามือ / ฝ่าเท้าที่ตรวจเก็บจากวัตถุพยานในคดี
หรืออื่นๆ เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว / ลายพิมพ์ฝ่ามือ
ขวาและซ้าย / ลายพิมพ์ฝา่ เท้าขวาและซ้ายของผูต้ อ้ งสงสัยหรือตัวอย่าง
6.4. การตรวจหารอยลายนิ้วมือ / ฝ่ามือ / ฝ่าเท้า บนพยานวัตถุ
การทำ�หนังสือเพื่อส่งตรวจลายนิ้วมือและฝ่าเท้า ประกอบด้วย
1. ประเภทของคดี และเลขคดี หรือประเภทของการตรวจ
2. ชื่อโจทก์ / ผู้เสียหาย
3. ข้อกล่าวหา
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4. วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
5. รายละเอียดหรือพฤติการณ์ ข้อเท็จจริง โดยสังเขป
6. รายการของกลางและบริเวณที่ตรวจพบ หรือสถานที่ตรวจพบและ
จำ�นวน ระบุให้ชัดเจน
7. รายการตัวอย่างที่ให้ตรวจและจำ�นวน
8. จุดประสงค์ในการตรวจ
9. ชือ่ เจ้าหน้าที่ / ผู้รบั ผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อการประสานงาน
7. การให้บริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนข้อความและลายมือ
ชื่อ (ลายเซ็น) ตรวจพิสูจน์รอยตราประทับ ตรวจพิสูจน์รูปรอยดวงตราไม้ / ไม้ซุง
ตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์, เครื่องหมายการค้า, แม่พิมพ์ต่าง ๆ การตรวจพิสูจน์
เอกสารสำ�คัญทางราชการ ตรวจพิสูจน์ร่องรอยการขูดลบ ต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ตรวจพิสูจน์ข้อความจากรอยกดบนกระดาษ ตรวจพิสูจน์ชนิดหมึกและกระดาษ
ตรวจพิสูจน์ธนบัตร ตรวจพิสูจน์อักษรพิมพ์ดีด เป็นต้น
ก ารจัดเตรียมเอกสารตัวอย่างเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ตัวอย่างลายมือเขียน / ลายมือชือ่ ทีเ่ คยเขียนไว้เดิมในเอกสารตามสถานทีต่ า่ ง ๆ
ของรัฐและเอกชน เช่น ศาล สถานีตำ�รวจ ธนาคาร ที่ว่าการอำ�เภอ (เขต)
สหกรณ์ สำ � นั ก งานที่ ดิ น ขนส่ ง อบจ. อบต. สถานพยาบาล ไฟฟ้ า
สถานศึกษา สรรพากร ที่ทำ�งาน เป็นต้น
2. ตัวอย่างลายมือเขียน / ลายมือชือ่ ทีเ่ ขียน ต่อหน้าพนักงานสอบสวนหรือศาล
ในกระดาษที่มีเส้นบรรทัดจำ�นวน 5 หน้ากระดาษเต็ม และเจ้าหน้าที่
ต้องรับรองเอกสารทุกแผ่น
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การทำ�หนังสือส่งตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
เรียน ผู้อำ�นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีประเด็นใจความสำ�คัญดังนี้
2.1 ประเภทของคดี และหมายเลขของคดี ......................
2.2 ชื่อโจทก์ - ผู้เสียหาย และอายุ ........................
2.3 ชื่อจำ�เลย - ผู้ต้องหา และอายุ ......................
2.4 ข้อพิพาท - ข้อกล่าวหาใดบ้าง ........................
2.5 วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ........................
2.6 รายละเอียดที่พิพาทหรือพฤติการณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสังเขป
2.7 ความเสียหายทุนทรัพย์ที่พิพาทหรือราคาทรัพย์สินที่เป็นมูลเหตุ
แห่งการพิพาท เป็นจำ�นวนเท่าใด
2.8 รายการของเอกสารปั ญ หาการพิ พ าทที่ ต้ อ งการให้ ต รวจพิ สู จ น์
มีอะไรบ้าง ในแต่ละรายการมีจำ�นวนเท่าใด ระบุให้ชัดเจนและจัดส่ง
เอกสารที่เป็นต้นฉบับ หากเอกสารต้นฉบับสูญหายให้แจ้งในหนังสือ
นำ�ส่งด้วย
2.9 รายการเอกสารตัวอย่างที่ต้องการให้ตรวจเปรียบเทียบมีอะไรบ้าง
ในแต่ละรายการมีจำ�นวนเท่าใด ระบุให้ชัดเจนและจัดส่งเอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับด้วย
2.10 จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์มีอะไรบ้าง ระบุเป็นลำ�ดับให้ชัดเจน
2.11 ชื่อพนักงานสอบสวน / ผู้รับผิดชอบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อ
สะดวกในการติดต่อ
2.12 จั ด ส่ ง เอกสารตามสถานที่ ติ ด ต่ อ และเขี ย นมุ ม ล่ า งด้ า นขวา
ซองจดหมายว่า ตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

์
พิสูจนสาร”
จ
ว
ร
“ต านเอก
พย
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ค ำ�แนะนำ�การจัดส่งพยานเอกสารตรวจพิสูจน์
1. อย่าให้พยานเอกสารเปียกน้ำ� หรือถูกความชื้น
2. อย่ า นำ � พยานเอกสารทากาวปิ ด ผนึ ก บนกระดาษอื่ น ๆ หรื อ เย็ บ ลวด
ตรงบริเวณที่ต้องการตรวจพิสูจน์
3. อย่าพับพยานเอกสารให้เกิดรอยพับใหม่ หรือในกรณีที่มีความจำ�เป็น
ต้องพับให้หลีกเลี่ยงการพับบริเวณที่ต้องตรวจพิสูจน์
4. อย่ า ตั ด ฉี ก ทำ � เครื่ อ งหมายใด ๆ โดยไม่ จำ � เป็ น ลงในพยานเอกสาร
5. บรรจุพยานเอกสารใส่ในซองที่มีขนาดเหมาะสม
6. พยานเอกสารฉบั บ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาและฉบั บ ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งในการตรวจ
เปรียบเทียบนั้นต้องเป็นฉบับจริง
8. การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล เฉพาะวิธีทดสอบ Data Recovery เท่านั้น เพื่อเป็น
หลักฐานสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
โดยมีขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
3. สื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภท เช่น Thumb Drive, Memory Card
ชนิดต่างๆ
4. อุปกรณ์เครือข่าย
หมายเหตุ : พยานหลักฐานดิจิทัลในเอกสารฉบับนี้หมายความรวมถึงคอมพิวเตอร์
สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หมายความรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์และแล็ปท็อปเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่
หมายความรวมถึง สมาร์ทโฟน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต Terabyte (TB)
หมายถึงหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ�หรือฮาร์ดดิสก์ โดยที่ 1 TB มีขนาดความจุ
เท่ากับ 1,024 Gigabyte (หรือหนึ่งล้านล้านไบต์)
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9. การขอรับศพ รับรายงานชันสูตร ขอออกใบมรณบัตร
	เอกสารสำ�หรับดำ�เนินการขอรับศพ ณ ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
1. หนังสือขอรับศพจากสถานีตำ�รวจในท้องที่เกิดเหตุ (ทร.18)
2. สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (โดยลงนาม
รับรองสำ�เนาถูกต้อง)
3. สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านผู้รับศพ (โดยลงนามรับรอง
สำ�เนาถูกต้อง)
4. สำ�เนาทะเบียนสมรสในกรณีผู้รับศพเป็นสามีหรือภรรยาของผู้เสียชีวิต
5. หนังสือแสดงการขอรับศพจากสถานทูตฯ กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
หมายเหตุ

• ผู้รับศพต้องเป็นญาติสายตรงของผู้เสียชีวิตเท่านั้น เช่น พ่อ แม่ หรือลูกของผู้เสียชีวิต
เท่านั้น
• ญาติ ส ามารถยื่ น เอกสารขอรั บ ศพได้ ทุ ก วั น ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ ตั้ ง แต่ เ วลา
08.30-16.30 น. เท่านั้น
• หากญาติ มี ค วามประสงค์ ข อไม่ ใ ห้ ผ่ า ชั น สู ต รศพ กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ณ ห้ อ งศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ โ ดยด่ ว น
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทำ�การชันสูตรพลิกศพ
• การดำ�เนินการขอรับศพกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการขอรับใบรายงานชันสูตร
กรณีมอบอำ�นาจ
1. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต จำ�นวน 1 ชุด
3. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำ�นาจ จำ�นวน 1 ชุด
4. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำ�นาจ จำ�นวน 1 ชุด
5. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำ�นาจ จำ�นวน 1 ชุด
6. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำ�นาจ จำ�นวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอำ�นาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำ�นวน 1 ชุด
8. ใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต จำ�นวน 1 ชุด
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เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นเพื่อขอรับใบรายงานการชันสูตร
กรณีของญาติสายตรง
1. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
2. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
3. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับศพ 1 ชุด
4. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้รับศพ 1 ชุด
5. สำ�เนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
6. สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
7. สำ�เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ชุด
8. หนังสือของประกันชีวิตในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต 1 ชุด
กรณีเจ้าพนักงานสอบสวน
1. หนังสือขอรับใบรายงานชันสูตรจากสภ.ท้องที่เกิดเหตุนั้น ๆ
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ 1 ชุด
เอกสารสำ�หรับดำ�เนินการขอออกใบมรณบัตร
1. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1 ตอนที่ 1) จากสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
2. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันจากสถานีตำ�รวจในท้องที่เกิดเหตุ
3. สำ � เนาบั ต รประชาชนและสำ � เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ เ สี ย ชี วิ ต
อย่างละ 1 แผ่น
4. สำ�เนาบัตรประชาชนและสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบมรณบัตร
ญาติสายตรง อย่างละ 1 แผ่น
5. สำ�เนาทะเบียนสมรสในกรณีผู้รับศพเป็นสามีหรือภรรยาผู้เสียชีวิต
	ให้นำ�เอกสาร 1 - 5 ไปติดต่อที่อำ�เภอ / เขต หรือเทศบาล ที่พบ
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต  เพื่ อ ขอรั บ ใบมรณบั ต รดั ง กล่ า วภายใน 24 ชั่ ว โมง
หลังพบผู้เสียชีวิต
รับใบรายงานการชันสูตรศพติดต่อ : เจ้าหน้าที่กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
1 20 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร บี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์. 0 2142 3587, 0 2142 3588
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10. การให้บริการรับแจ้งบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
ขอบเขตการให้บริการ
1. รับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
2. ตรวจพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อพิสูจน์บุคคล
3. การจัดทำ�ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย ฐานข้อมูลศพนิรนาม และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล
4. งานวิจัยและพัฒนางานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย และศพนิรนาม
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการร้องทุกข์บุคคลสูญหาย /
เอกสารของผู้สูญหาย
1. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันของสถานีตำ�รวจที่รับแจ้งความบุคคลสูญหาย
2. สำ�เนาบัตรประชาชน
3. สำ�เนาทะเบียนบ้าน พร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริง
4. ภาพถ่ า ยหน้ า ตรงล่ า สุ ด ของผู้ สู ญ หาย หรื อ ภาพถ่ า ยที่ แ สดง
เอกลักษณ์บคุ คลของผูส้ ญ
ู หาย เช่น รอยสัก เป็นต้น (ภาพถ่ายควรเป็น
ภาพถ่ายแบบสีและสามารถนำ�มาได้มากกว่า 1 ภาพ)
5. ประวัติการรักษาทางการแพทย์ เช่น ภาพถ่ายรังสี เป็นต้น (ถ้ามี)
6. ลายพิมพ์นิ้วมือ (ถ้ามี)
ส ถานที่ติดต่อกลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
(ขึ้นลิฟต์กรมที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคาร)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์. 0 2143 9134
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11. การให้บริการตรวจทางนิติเวชคลินิก
ขอบเขตการให้บริการ
1. การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายบุคคลเพื่อประเมินสภาพบาดแผล
และการบาดเจ็ บ เช่ น กรณี ทำ � ร้ า ยร่ า งกาย การทารุ ณ กรรมเด็ ก
กรณีทางเพศ ฯลฯ
2. การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล
• เพื่อประกอบการดำ�เนินคดี
• เพื่อเปรียบเทียบบุคคลสูญหาย
• เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธความเป็น
		 บิดา - มารดา - บุตร หรือ
		 ความเป็นเครือญาติ
3. การตรวจสารพิษ สารเสพติด
4. การให้คำ�ปรึกษาและข้อมูลการตรวจทางนิติเวชคลินิก
5. การให้บริการทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทางนิติเวชคลินิก
การติดต่อขอรับบริการตรวจทางนิติเวชคลินิก
1. พนั ก งานสอบสวน ศาล หรื อ หน่ ว ยงานที่ มี อำ � นาจตามกฎหมาย
จั ด ส่ ง หนั ง สื อ นำ � ส่ ง ตั ว บุ ค คลเพื่ อ ขอรั บ การตรวจมายั ง สถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
2. การแจ้งผ่านกลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรณีการตรวจสารพันธุกรรมเปรียบเทียบ
บุคคลสูญหายหรือศพนิรนาม
3. กรณีการส่งตัวจากงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม
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เอกสารประกอบการขอรับบริการ
1. หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา (หรือสูติบัตร กรณีเด็กยัง
ไม่ทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน)
3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำ�เนา
สถานที่ติดต่อกลุ่มนิติเวชคลินิก
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 (ฝั่งตะวันออก)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2142 3571
โทรสาร. 0 2143 9114

12. การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช
ขอบเขตการให้บริการ
1. การตรวจวินิจฉัยและประเมินสภาพจิตเบื้องต้น
2. การตรวจวินิจฉัยและประเมินสภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ�
3. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาในเด็กสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
4. การให้คำ�ปรึกษาเบื้องต้น
เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
1. สำ�เนาบัตรประชาชน
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
3. ใบส่งต่อการรักษาจากสถานพยาบาลทั้งรายงานการวินิจฉัย
และ / หรือผลการทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งลงนามโดยแพทย์ผู้รักษา
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ที่ตั้งของกลุ่มนิติจิตเวช
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142 3594, 0 2142 3634
โทรสาร 0 2143 9115

13. การให้บริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ขอบเขตการให้บริการ
1. การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน รวบรวม
ผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน จัดทำ�รายงานและสรุปผลการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุส่งมอบให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบสำ�นวนคดี
2. การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การตรวจพิ สู จ น์ การตรวจเที ย บลายนิ้ ว มื อ ฝ่ า มื อ ฝ่ า เท้ า
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
และฝ่ามือเพื่อยืนยันตัวบุคคล
3. การถ่ายภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพสถานทีเ่ กิดเหตุ ถ่ายภาพพยานหลักฐาน และจัดเก็บข้อมูลภาพ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 (ฝั่งตะวันออก)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์. 0 2142 3597-98
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Office of The Narcotics Control Board
สำ � นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
(ป.ป.ส.) มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของประเทศ
โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด กำ�หนดและปรับยุทธศาสตร์การ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ บริ ห ารจั ด การ
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งบู ร ณาการ กำ � กั บ ติ ด ตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำ�หนด อำ�นวยการให้
มีการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ นคดี ย าเสพติ ด
เป็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ การพั ฒ นาบุ ค ลากรข้ อ มู ล วิ ช าการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ ง การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสนั บ สนุ น ชุ ม ชนองค์ ก ร
ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย
1. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานให้บริการ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ช่องทางการติดต่อ

ศ ูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำ�นักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ส ำ�นักงาน ป.ป.ส. ภาค 1–9 / กทม.
โทรศัพท์ : 0 2247 0901 – 19 ต่อ 1191

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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ขัน้ ตอนในการให้บริการประชาชน
1. ผู้มาติดต่อแจ้งความจำ�นงขอรับบริการ โดยยื่นคำ�ขอเป็นหนังสือ หรือ
ตามแบบคำ�ขอที่กำ�หนด
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำ�เป็นของผู้ขอข้อมูลตามระเบียบ
3. กรณี เจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ปิ ด เผยได้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.1 เจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ
3.2 ให้ผู้ขอข้อมูลเขียนคำ�ร้อง เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
3.3 เจ้ า หน้ า ที่ จั ด หาข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ผู้ ข อข้ อ มู ล ในกรณี ที่ ต้ อ งสำ � เนา
และรับรองเอกสาร ให้แจ้งค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขอข้อมูลด้วย
3.4 ผู้ ข อข้ อ มู ล ลงนามรั บ เอกสาร และกรอกแบบประเมิ น
การรับบริการที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น
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4. กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผล
ที่ไม่สามารถเปิดเผยนั้นแก่ผู้ขอข้อมูล
4.1 ผู้ขอข้อมูลเข้าใจ/ยอมรับ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการดำ�เนินการ
และจัดเก็บเป็นหลักฐาน
4.2 ผู้ขอข้อมูลไม่เข้าใจ/ไม่ยอมรับ เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมและ
นำ�พบเจ้าของข้อมูล กรณีผู้ขอข้อมูล เข้าใจ/ยอมรับ เจ้าหน้าที่
บันทึกผลการดำ�เนินการและจัดเก็บเป็นหลักฐานหรือผูข้ อข้อมูล
ไม่เข้าใจ/ไม่ยอมรับ นำ�เรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ไ ม่ต้ อ งเปิ ด เผยสำ � นั ก งาน ป.ป.ส.
เพื่อพิจารณาและแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบต่อไป
4.3 นำ�เสนอความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผยสำ�นักงาน ป.ป.ส. ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
และมีมติ เพื่อเจ้าหน้าที่แจ้งมติที่ประชุมฯ แก่ผู้ขอข้อมูลทราบ
• กรณีผู้ขอข้อมูล เข้าใจ/ยอมรับ ให้ดำ�เนินการตามมติ
• หากผู้ขอข้อมูล ไม่เข้าใจ/ไม่ยอมรับ แจ้งให้ผู้ขอข้อมูล ไปยื่น
อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ข่าวสารต่อไป

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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2. การให้ค�ำ ปรึกษาการบำ�บัดยาเสพติด
หน่วยงานให้บริการ
ส่วนพัฒนาและประสานการบำ�บัดรักษา สำ�นักพัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ชอ่ งทางการติดต่อ
ส่วนพัฒนาและประสานการบำ�บัดรักษา สำ�นักพัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาคาร 2 ชั้น 5 สำ�นักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 9888

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน

1. เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาขอรับคำ�ปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือมาพบที่ทำ�งาน
ผู้ให้บริการขอทราบข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ ประเภท
ยาเสพติดที่ใช้ สภาพปัญหา ครอบครัว ระยะเวลาการใช้ยาเสพติด เป็นต้น
2. ให้คำ�ปรึกษาตามแนวทางการให้คำ�ปรึกษาฯ พร้อมแนะนำ�ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสถานที่ให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพผู้ติดยาเสพติด (โดยข้อมูล
ของผู้รับบริการเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เป็นความลับ)
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3. งานบริการสือ่
หน่วยงานให้บริการ

สำ�นักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำ�นักงาน ป.ป.ส.
ภาค 1–9/กทม.

ช่องทางการติดต่อ

ห้องบริการสือ่ สำ�นักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำ�นักงาน
ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ 0 2247 0901 ต่อ 3114, 3116 สำ�นักงาน ป.ป.ส. ภาค 1–9/กทม.

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน
1. ผู้ขอรับการบริการแจ้งความประสงค์การขอสื่อเพื่อการนำ�ไปใช้
2. ผู้ให้บริการจะสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และจำ�นวนที่ต้องการ
เพื่อนำ�ไปจัดสื่อให้ได้เหมาะสมตามความต้องการ

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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4. ศูนย์รบั แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386
หน่วยงานให้บริการ

ส่วนข่าวกรองยุทธการ สำ�นักปราบปรามยาเสพติด

ช่องทางการติดต่อ

ส่วนข่าวกรองยุทธการ สำ�นักปราบปรามยาเสพติด อาคาร 1 ชั้น 6
สำ � นั ก งาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดิ น แดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2247 0901 – 9 ต่อ 1408

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน
1. ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดทางโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง
2. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกจัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนยาเสพติด
3. จัดส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลให้ สำ�นักงาน ป.ป.ส. ภาค 1–9/กทม. ภายใน
1 วันทำ�การเพือ่ ส่งให้เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจในพืน้ ที่ สน./สภ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปฏิบัติการต่อเรื่องร้องเรียนที่มีมูลและรายงานผลการปฏิบัติ
4. ประมวลผลการดำ � เนิ น การต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นยาเสพติ ด รายงาน
ผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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5. การสนับสนุนแผนทีแ่ ละข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
หน่วยงานให้บริการ

สถาบันสำ�รวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.)

ช่องทางการติดต่อ

สถาบั น สำ � รวจและติ ด ตามการปลู ก พื ช เสพติ ด เลขที่ 100 บริ เวณ
ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5311 2585
อีเมล ncsmi@oncb.go.th

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนแผนที่/ข้อมูล
2. กรอกแบบฟอร์มระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดความต้องการ
3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมและระยะเวลา
ในการผลิตแผนที่/ข้อมูล
4. ติดต่อรับแผนที่/ข้อมูลตามวันและเวลาที่ได้รับการแจ้ง
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6. การขอรับทรัพย์สนิ คืนจากการมีค�ำ สัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
คดียาเสพติด
หน่วยงานให้บริการ

สำ�นักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

ช่องทางการติดต่อ

สำ�นักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด อาคาร 3 ชั้น 5 สำ�นักงาน ป.ป.ส.
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2247 0901
โทรสาร 0 2245 9357

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน
1. ช่วงระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยสามารถชี้แจงโดยการให้ถ้อยคำ�
หรื อ เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ คั ด ค้ า นการยึ ด อายั ด ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ ผ่านพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี้ จะต้องกระทำ�ก่อนคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ วินจิ ฉัยทรัพย์สนิ นัน้
2. ช่วงระหว่างการไต่สวนของศาล โดยยืน่ คำ�ร้องขอเข้าไปในคดีซงึ่ จะทราบได้
จากการประกาศของศาล และหนังสือแจ้งสิทธิของสำ�นักงาน ป.ป.ส.
ทั้ ง นี้ การยื่ น คำ � ร้ อ งคั ด ค้ า นเข้ า ไปในคดี ต้ อ งกระทำ � ก่ อ นคดี ถึ ง ที่ สุ ด
การคั ด ค้ า นทั้ ง 2 ช่ ว ง ผู้ อ้ า งเป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง ได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริต
ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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เงือ่ นไขของกฎหมายในการคืนทรัพย์สนิ
เจ้าของทรัพย์สินจะได้ทรัพย์สินคืน เมื่อ
1. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไม่อยู่ในข่ายที่จะริบได้ตาม
กฎหมายนี้ โดยจะมีคำ�สั่งยกเลิกการยึดหรืออายัด ซึ่งสำ�นักงาน ป.ป.ส.
จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ
2. พนักงานอัยการมีคำ�สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดียาเสพติด
3. ศาลมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดียาเสพติด
4. ศาลมีค�ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ยกคำ�ร้องของพนักงานอัยการทีข่ อให้รบิ ทรัพย์สนิ นัน้

การยืน่ คำ�ร้องขอรับทรัพย์สนิ คืน
เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น สามารถยื่ น คำ � ร้ อ งขอรั บ ทรั พ ย์ สิ น คื น ได้ เมื่ อ เป็ น ไป
ตามเงื่อนไขของกฎหมายข้างต้น โดยยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. ใน
ส่ ว นกลางหรื อ ส่ ว นภู มิ ภ าคตามพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด เหตุ พ ร้ อ มเอกสารดั ง ต่ อ ไปนี้ 
	 1) บัตรประจำ�ตัวและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมถ่ายสำ�เนา 1 ชุด
	 2) หนังสือมอบอำ�นาจหากเป็นผู้มาดำ�เนินการแทน
	 3) หนังสือแจ้งให้มารับทรัพย์สินหรือคำ�สั่งยกเลิกการยึด
	 4) สำ�เนาคำ�สั่งพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติด
	 5) หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด และสำ�เนาคำ�พิพากษา
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7. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
หน่วยงานให้บริการ

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1–9/กทม.

ช่องทางการติดต่อ

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1–9/กทม.

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน
1. หน่ ว ยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคเยาวชน ทำ � หนั ง สื อ ถึ ง
ผอ.ปปส. ภาค 1–9/กทม.เสนอโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ � งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ จะแจ้งไปยังผู้ประสานจังหวัด ให้ได้รับเงิน
(โดยจ่ า ยเป็ น เช็ ค ) เพื่ อ นำ � เข้ า บั ญ ชี ธ นาคาร จะต้ อ งมี ก ารเปิ ด บั ญ ชี
ธนาคารในนามองค์ ก รที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น การรั บ เช็ ค ต้ อ งเตรี ย ม
หลักฐานสำ�คัญคือ สำ�เนาหนังสือจัดตั้งองค์กร (แล้วแต่ประเภท) หนังสือ
แต่งตั้งประธานองค์กรนั้น ๆ สำ�เนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอำ�นาจ
มารับแทนให้ใช้สำ�เนาทั้ง 2 ฝ่าย) ควรมารับภายใน 1 เดือน นับจาก
ได้รับแจ้งจาก สำ�นักงาน ป.ป.ส.
3. เมื่ อ องค์ ก ร เครื อ ข่ า ย ได้ รั บ เงิ น (โดยจ่ า ยเป็ น เช็ ค ) ให้ ดำ � เนิ น การจั ด
โครงการ/กิจกรรม โดยให้มีการลงทะเบียน มีภาพถ่ายกิจกรรม รายงาน
ผลการดำ�เนินกิจกรรม ให้ สำ�นักงาน ปปส. ภาค. 1–9/กทม. ทราบภายใน 30 วัน
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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8. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรหัวข้อความรูย้ าเสพติด
และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานให้บริการ

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1–9/กทม.

ช่องทางการติดต่อ

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1–9/กทม.

ขน้ั ตอนในการให้บริการประชาชน
หน่วยงานทำ�หนังสือถึง ผอ.ปปส. ภาค 1–9/กทม. เพื่อขอรับการสนับสนุน
วิทยากรโดยระบุวันที่ เวลา สถานที่ และหัวข้อที่ต้องการในการบรรยาย

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
สำ�นักงาน ป.ป.ส.
สถานที่ติดต่อ : สำ�นักงาน ป.ป.ส. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2247 0901 – 19
โทรสาร 0 2246 8526, 0 2247 7217
Website www.oncb.go.th

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1, ภาค 7, กทม.
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 213 ซอยวิภาวดี 25 ถนนกำ�แพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2588 5037 – 9
โทรสาร 0 3846 7844
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สำ�นักงาน ปปส. ภาค 2
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 222/4 ซอยนารถมนตเสวี 5 ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 3
ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3846 7840 – 3
โทรสาร 0 3846 7844

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 3
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 333 ถนนราชสีมา – โชคชัย หมู่ 9 ตำ�บลหนองบัวศาลา
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4432 7015 – 7
โทรสาร 0 4432 7107 – 8

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 4
สถานที่ติดต่อ : ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 6790
โทรสาร 0 4324 6790

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 5
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 7259 , 0 5321 7269 , 0 5321 7279
โทรสาร 0 5321 7239
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สำ�นักงาน ปปส. ภาค 6
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 112 ตำ�บลมะตูม อำ�เภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ 0 5536 8165 – 9
โทรสาร 0 5536 8165 – 9

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 8 
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 102/27 หมู่ 9 นิคมพัฒนา ซอย 2 ตำ�บลขุนทะเล
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84106
โทรศัพท์ 0 7760 2927 - 9
โทรสาร 0 7760 2926

สำ�นักงาน ปปส. ภาค 9
สถานที่ติดต่อ 434 ถนนไทรบุรี ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 2088 , 0 7432 1515 , 0 7431 3280 , 0 7432 7481
โทรสาร 0 7431 2088
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
Justice Service Link
เป็นหน่วยงานภายในของสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงการบริการของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ยิง่ ขึน้ โดยศูนย์บริการร่วมฯ ได้อ�ำ นวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูล
ขออนุญาต และขออนุมัติในเรื่องใดที่เป็นอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม อีกทั้งเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การรวบรวม ติดตาม
ข้อมูล ให้คำ�ปรึกษารวมทั้งคำ�แนะนำ�ในข้อกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม และ
ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งต่อไปยังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
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รวมทั้งมีการประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานในฐานะฝ่าย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุ ก ข์ ประจำ � กระทรวงยุ ติธรรม
อันมีหน้าทีใ่ นการกลัน่ กรอง วิเคราะห์เรือ่ งราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรือ่ งร้องขอความ
ช่วยเหลือที่จะนำ�เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย
1. การให้ขอ้ มูล / ขอปรึกษากฎหมาย
หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5100
โทรสาร 0 2143 8289 90

กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
1. สอบถามข้อมูลส่วนตัว ความประสงค์เบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการและ
ลงทะเบียนผู้ขอรับบริการ (8 นาที)
2. เข้าพบเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ สอบถามข้อเท็จจริง
และให้คำ�ปรึกษารวมทั้งคำ�แนะนำ�ตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
ในเรื่องนั้น ๆ (ไม่เกิน 60 นาที)
3. เมื่ อ ให้ คำ � ปรึ ก ษา/คำ � แนะนำ � แล้ ว เสร็ จ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
กระทรวงยุติธรรม บันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงในฐานข้อมูลผู้รับบริการของ
ศูนย์บริการร่วมฯ
4. เมื่อให้ข้อมูล /ให้คำ�ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
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2. การรับเรือ่ งขออนุมตั ิ / อนุญาต
หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5100 
โทรสาร 0 214 38289 90

กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและกรอกข้อมูลตามเอกสารรับคำ�ขออนุมัติ /
อนุญาต จากผู้ขอรับบริการ (10 นาที)
2. ประสานงานส่งต่อคำ�ขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอให้กบั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตามอำ�นาจหน้าที่ (1-3 วัน)
3. ให้ผขู้ อรับบริการรอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้า
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามความสะดวก

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน

91

3. การรับเรือ่ งร้องเรียน /ร้องทุกข์ /รับแจ้งเบาะแส
หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ตู้ ปณ. 3 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5100 
โทรสาร 0 2143 8289-90
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กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
1. สอบถามข้อเท็จจริง และความประสงค์ของผู้ขอรับบริการในเรื่อง
ที่ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารประสงค์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดำ � เนิ น การ ในกรณี
เกี่ ย วข้องกับข้อกฎหมายหรือกระบวนการงานยุ ติธรรม หรื อ การ
ขอความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
การแจ้งเบาะแส ข้อมูลเกีย่ วกับยาเสพติดและคดีพเิ ศษต่าง ๆ (60 นาที)
2. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ วิเคราะห์/กลั่นกรองข้อเท็จจริง
และตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทัง้ แสวงหาข้อมูลเพือ่ รวบรวมข้อเท็จจริง
ให้ครบถ้วน (1-7 วัน)
3. วินิจฉัยข้อเท็จจริง เสนอความคิดเห็น และพิจารณาการดำ�เนินการ
ให้ความช่วยเหลือ เพือ่ ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือรับไว้ด�ำ เนินการเอง
หรื อ ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ร้องแล้วยุติเรื่องต่ อหั วหน้ าศู นย์ บริ ก ารร่ วม
กระทรวงยุติธรรม (1-5 วัน)
4. ดำ�เนินการแจ้งผลการพิจารณารับเรื่องหรือการดำ�เนินการให้ผู้ร้อง
ทราบเบื้องต้นเป็นหนังสือ (1-3 วัน)
5. ให้ผู้ร้องรอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้า
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามความสะดวก หากไม่ได้รับ
การรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานติดตามผล
เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทราบ
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4. การดำ�เนินการในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจำ � กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ตู้ ปณ. 3 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5100 
โทรสาร 0 2143 8289-90

กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน
จากส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมหรื อ ส่ ว นราชการอื่ น
ในเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม
ในวงกว้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ และเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐหรือกระทรวงยุติธรรม
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2. นำ � เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ฯ ที่ ไ ด้ รั บ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ของฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำ�กระทรวงยุติธรรม
เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละกลั่ น กรองเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ฯ ที่ เข้ า หลั ก เกณฑ์ แ ละ
องค์ประกอบในการนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
3. หากเรื่องร้องทุกข์ใดจำ�เป็นต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ให้นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
และวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ
4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดเตรียมเอกสารข้อมูล ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งได้
กำ�หนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
5. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ดำ � เนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำ�เนินงานในการประชุมครัง้ ถัดไป

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน มีทง้ั สิน้ 5 ช่องทาง ได้แก่
1 . พบด้วยตนเอง
2. โทรศัพท์
3. จดหมาย
4. อินเทอร์เน็ต
5. จุดบริการเคลื่อนที่
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สำ�นักงานกองทุนยุตธิ รรม
(Justice Fund Office)
“กองทุนยุตธิ รรม” เป็นแหล่งเงินทุนสำ�หรับใช้จา่ ยเกีย่ วกับการช่วยเหลือ
ประชาชนในการดำ�เนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำ�เลย การช่วยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย
1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำ�เนินคดี
• ค่าจ้างทนายความ
• ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการดำ�เนินคดี หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
• ค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินคดี
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัด
ที่ ดิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ แผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศหรื อ ทางดาวเที ย ม
การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย
2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
3. การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
5. การดำ � เนิ น งานกองทุ น หรื อ การบริ ห ารกองทุ น และกิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน

ช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ส ำ�นักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค 99/42 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2502 6246, 0 2502 6318
โทรสาร 0 2502 6741
เว็บไซด์ www.jfo.moj.go.th
อีเมล Justicefund@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ภารกิจหลักของสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด มี 3 ประการ
1. เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
2. อำ�นวยความยุติธรรมและให้บริการประชาชนในงานของกระทรวงยุติธรรม
และส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
นอกสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เพื่ อ อำ � นวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชน
ให้ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว
เสมอภาค และประหยัด
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ข้อมูลการติดต่อสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ภาคเหนือ
เชียงราย
แม่ฮอ่ งสอน
พะเยา
น่าน
เชียงใหม่

ลำ�ปาง
แพร่

ลำ�พูน

อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก

พิษณุโลก

กำ�แพงเพชร

เพชรบูรณ์

พิจติ ร

นครสวรรค์
อุทยั ธานี
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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ภาคเหนือ
1. จังหวัดกำ�แพงเพชร
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกำ�แพงเพชร
ที่ว่าการอำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร ชั้น 2 ถนนปิ่นดำ�ริห์ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5571 3940–1
โทรสาร 0 5571 3940
อีเมล jt_kp@hotmail.com

2. จังหวัดเชียงราย
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลริมกก
อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 พท์ 0 5315 0190
โทรศั
โทรสาร 0 5317 7339
อีเมล chiangrai_moj@hotmail.com
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3. จังหวัดเชียงใหม่
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 พท์ 0 53112 314
โทรศั
โทรสาร 0 5311 2315
อีเมล justice-cm@hotmail.com

4. จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
อาคารเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 14 ตำ�บลเวียง อำ�เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
 พท์ 0 5338 2148
โทรศั
โทรสาร 0 5338 2162
อีเมล justice_fang@hotmail.com

5. จังหวัดตาก
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน
อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก 63000
 พท์ 0 5551 7391
โทรศั
โทรสาร 0 5551 6996
อีเมล yuttitham_tak@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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6. จังหวัดตาก สาขาแม่สอด
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
อาคารเอนกประสงค์เรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์
ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 พท์ 0 5553 4387
โทรศั
โทรสาร 0 5553 4218
อีเมล maesot_justice@hotmail.com

7. จังหวัดนครสวรรค์
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 4/34 หมู่ 5 ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 พท์ 0 5688 2037
โทรศั
โทรสาร 0 5688 2036
อีเมล sawan_moj@hotmail.com

8. จังหวัดน่าน
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
อาคารพาณิชย์เลขที่ 7/70 ถนนเจ้าฟ้า ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
 พท์ 0 5477 5820
โทรศั
โทรสาร 0 5477 5820
อีเมล nan_moj@hotmail.com

102

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน

9. จังหวัดพะเยา
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำ�บลบ้านต๋อม
อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 พท์ 0 5444 9705
โทรศั
โทรสาร 0 5444 9706
อีเมล phayaojustice@hotmail.co.th

10. จังหวัดพิจติ ร
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร
บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำ�เภอเมืองจังหวัดพิจิตร ถนนศรีมาลา
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
 พท์ 0 5661 5743
โทรศั
โทรสาร 0 5661 5708
อีเมล justice_phichit1@hotmail.com

11. จังหวัดพิษณุโลก
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 89/1-2 หมู่ 12 ตำ�บลหัวรอ อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
 พท์ 0 5525 3420-1
โทรศั
โทรสาร 0 5525 3421
อีเมล moj_phitsanulok@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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12. จังหวัดเพชรบูรณ์
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 329/18
ถนนสามัคคีชัย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 พท์ 0 5672 6458
โทรศั
โทรสาร 0 5672 6459
อีเมล phetchabunjustice@hotmail.com

13. จังหวัดแพร่
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
เรือนจำ�จังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์
ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5452 2528

โทรสาร 0 5452 1866
อีเมล phrae_justice@hotmail.com

14. จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 9/4 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพาส ตำ�บลจองคำ� อำ�เภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0 5361 2077

โทรสาร 0 5361 2077
อีเมล maehongson.moj@hotmail.com
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15. จังหวัดลำ�ปาง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดลำ�ปาง
อาคารจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจำ�กลางลำ�ปาง เลขที่ 100
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลหัวเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
 พท์ 0 5422 7768 หรือ 0 5422 5478
โทรศั
โทรสาร 0 5422 5478
อีเมล mojlampang@hotmail.com

16. จังหวัดลำ�พูน
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดลำ�พูน
(อาคารเช่า) 159/7 หมู่ 10 ตำ�บลบ้านกลาง
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน 51000
 พท์ 0 5352 5510
โทรศั
โทรสาร 0 5352 5510
อีเมล lamphunjustice@hotmail.com

17. จังหวัดสุโขทัย
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำ�บลธานี
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
 พท์ 0 5561 3483
โทรศั
โทรสาร. 0 5561 3484
อีเมล sukhothai_moj@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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18. จังหวัดอุตรดิตถ์
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์
ตำ�บลท่าอิฐ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 พท์ 0 5583 0832 ต่อ 0
โทรศั
โทรสาร. 0 5583 0833 ต่อ 0
อีเมล uttaradit-moj@hotmaol.com

19. จังหวัดอุทยั ธานี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
เรือนจำ�จังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำ�บลอุทัยใหม่
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
 พท์ 0 5657 1336
โทรศั
โทรสาร 0 5651 3805
อีเมล uthaithani_moj@hotmail.co.th
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ข้อมูลการติดต่อสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกาฬ

หนองคาย

สกลนคร

เลย

นครพนม

อุดรธานี
หนองบัวลำ�ภู
กาฬสินธุ์

ขอนแก่น
ชัยภูมิ

มุกดาหาร
มหาสารคาม

ยโสธร
ร้อยเอ็ด

อำ�นาจเจริญ

อุบลราชธานี

นครราชสีมา
บุรรี มั ย์

ศรีสะเกษ
สุรนิ ทร์

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 6403
โทรสาร 0 4381 6404
อีเมล yut_titumkasin@hotmail.com

2. จังหวัดขอนแก่น
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 6771
โทรสาร 0 4324 6771-26
อีเมล justice.kk@hotmail.com
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3. จังหวัดชัยภูมิ
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9/9–10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0 4481 3452
โทรสาร 0 4481 3453
อีเมล moj_chaiyaphum@yahoo.com

4. จังหวัดนครพนม
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
เลขที่ 394 อาคารศูนย์ฟิตเนต ภายในบริเวณสวนชมโขง
ถนนอภิบาลบัญชา ตำ�บลในเมือง อ ำ�เภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 1823

โทรสาร 0 4251 1832
อีเมล nakon_panom@hotmail.co.th

5. จังหวัดนครราชสีมา
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1849/7-8 โครงการไทม์สแควร์ ถนนร่วมเริง-ไชย ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4435 3955, 08 4715 1999, 08 1760 1431
โทรสาร 0 4435 3717
อีเมล korat_moj@hotmail.com

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน
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6. จังหวัดบุรรี มั ย์
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำ�จังหวัดบุรีรัมย์
( ตรงข้ามไปรษณียบ์ รุ รี มั ย์ ) ตำ�บลอิสาณ อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4460 2309
โทรสาร 0 4460 2308
อีเมล moj_buriram@hotmail.co.th

7. จังหวัดบึงกาฬ
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ถนนบึงกาฬ–นครพนม ตำ�บลบึงกาฬ
อำ�เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2513 , 0 4249 2514
โทรสาร 0 4249 2513 , 0 4249 2514
อีเมล syj_buengkan@hotmail.com

8. จังหวัดมหาสารคาม

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิด์ �ำ เนิน ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0 4372 2077
โทรสาร 0 4372 2077
อีเมล sarakham54@hotmail.co.th
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9. จังหวัดมุกดาหาร
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 4
ถนนวิวิธสุรการ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 4401
โทรสาร 0 4261 4402 มหาดไทย 48745 , 48746
อีเมล mukdahan_moj@hotmail.com

10. จังหวัดยโสธร
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
อาคารศาลากลางหลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4572 5180
โทรสาร 0 4572 5179
อีเมล yasothorn_moj@hotmail.com

11. จังหวัดร้อยเอ็ด
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 3233
โทรสาร 0 4351 3244
อีเมล moj_101@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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12. จังหวัดเลย
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
ที่ว่าการอำ�เภอเมืองเลย ชั้น 1 หมู่ที่ 1 ถนนจรัสศรี ตำ�บลกุดป่อง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0 4281 4737
โทรสาร 0 4281 4742
อีเมล loei_work@hotmail.com

13. จังหวัดศรีสะเกษ
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อาคารที่ว่าการอำ�เภอเมืองศรีสะเกษ ถนนหลักเมือง ตำ�บลเมืองเหนือ
อำ�เภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4564 3657
โทรสาร 0 4564 3658
อีเมล com_com045@hotmail.com

14. จังหวัดสกลนคร
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 1903 ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 4271 3400 , 0 4271 2037
โทรสาร 0 4271 2037
อีเมล moj_sakon@hotmail.com
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15. จังหวัดสุรนิ ทร์
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 799 หมู่ 20
ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4404 0914
โทรสาร 0 4404 0915
อีเมล surinmoj@gmail.com

16. จังหวัดสุรนิ ทร์ สาขารัตนบุรี

ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตำ�บลรัตนบุรี
อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0 4459 9266
โทรสาร 0 4459 9266
อีเมล Mojsurinrattanaburi@hotmail.com

17.  จังหวัดหนองคาย
ส ำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
ศ าลากลางจังหวัดหนองคาย ชัน้ 3 ถ นนมิตรภาพ ตำ�บลหนองกอมเกาะ
อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0 4241 3774

โทรสาร 0 4241 3775
อีเมล nk-justice@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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18.  จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภู เลขที่ 65/15
หมู่ที่ 2 ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู 39000
 พท์ 0 4237 8405
โทรศั
โทรสาร 0 4237 8404
อีเมล nb0282@hotmail.com

19. จังหวัดอำ�นาจเจริญ
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดอำ�นาจเจริญ
อาคารศาลากลางจั ง หวั ด อำ � นาจเจริ ญ ชั้ น 3 บริ เวณศู น ย์ ร าชการ
ถนนชยางกูร ตำ�บลโนนหนามแท่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000
 พท์ 0 4552 3171-2
โทรศั
โทรสาร 0 4552 3171-2
อีเมล amnat_moj@hotmail.com
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20. จังหวัดอุดรธานี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 75
ถนนหมากแข้ง ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 พท์ 0 4224 9345 , 0 4224 9143-4
โทรศั
โทรสาร 0 4224 9345
อีเมล justice-udon@hotmail.com

21. จังหวัดอุบลราชธานี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ถนนแจ้งสนิท ตำ�บลแจระแม
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 พท์ 0 4534 4585
โทรศั
โทรสาร 0 4534 4585
อีเมล ubon-34@hotmail.com

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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ข้อมูลการติดต่อสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ภาคกลาง

ชัยนาท
สุพรรณบุรี

ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
อ่างทอง

สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นครนายก
ปทุมธานี
นครปฐม
ปราจีนบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพฯ

กาญจนบุรี

ราชบุรี

สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
ชลบุรี

เพชรบุรี

สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

จันทบุรี
ตราด

ประจวบคีรขี นั ธ์

1. จังหวัดกาญจนบุรี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 เลขที
 ่ 200/16 หมู่ 12
้
ถนนแม่นำ�แม่กลอง ตำ�บลปากแพรก อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3456 4175 โทรสาร 0 3456 4254 อีเมล kanchanaburi_moj@hotmail.com

2. จังหวัดจันทบุรี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตำ�บลวัดใหม่
อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3930 2480 โทรสาร 0 3930 2479 อีเมล moj-chanthaburi@hotmail.co.th

3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 3
66/1 ถนนยุทธดำ�เนิน ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 4375 โทรสาร 0 3851 4375 อีเมล ccsmoj@hotmail.com
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ภาคกลาง
4. จังหวัดชลบุรี

สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ 178/18 หมู่ 3 ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3846 7793-4 โทรสาร 0 3846 7795 อีเมล chonburi_999@hotmail.com

5. จังหวัดชัยนาท

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท ชั้น 2
ถนนพรหมประเสริฐ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0 5641 1928 , 0 5641 1873 โทรสาร 0 5641 2103 อีเมล moj-chainat@hotmail.com

6. จังหวัดตราด

สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดตราด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด
เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 4031-2 โทรสาร 0 3952 4033 อีเมล trat_justice@hotmail.com

7. จังหวัดนครนายก

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

เลขที่ 161/3 หมู่ 13 ถนนนครนายก - รังสิต ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 0 3731 5002 โทรสาร 0 3731 5053 อีเมล justice_nakhonnayok@hotmail.com

8. จังหวัดนครปฐม

สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจระเข้ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3421 3169 โทรสาร 0 3421 3165 อีเมล nakornpathom_moj@hotmail.com

9. จังหวัดนนทบุรี
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2589 0481 ต่อ 141 โทรสาร 0 2589 0481 ต่อ 141 อีเมล nonthaburijustice_moj@hotmail.co.th
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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10. จังหวัดปทุมธานี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า) ถนนปทุมธานี - สามโคก
ตำ�บลบางปรอท อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 3990-1 โทรสาร 0 2581 3990 อีเมล moj2pathumthani@hotmail.co.th

11. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น2 (หลังเก่า) ตำ�บลประจวบคีรีขันธ์
อำ�เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3260 1258 โทรสาร 0 3260 1326 อีเมล prachuapkhirikhan55@hotmail.com

12. จังหวัดปราจีนบุรี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์
ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3721 2088 โทรสาร 0 3721 1616 อีเมล add_prachinburi@hotmail.com

13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 83870 โทรสาร 0 3570 8388 อีเมล ayutthaya_moj@hotmail.com

14. จังหวัดเพชรบุรี
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 680/53 – 54 หมู่ 6 ตำ�บลบ้านหม้อ อำ�เภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3240 2590 โทรสาร 0 3240 2591 อีเมล pbr.69@hotmail.com
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15. จังหวัดระยอง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3801 1701 โทรสาร 0 3801 1702 อีเมล justice_rayong@hotmail.com

16. จังหวัดราชบุรี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 666/4 หมู่ที่ 5 ตำ�บลเจดีย์หัก อำ�เภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3239 1406 โทรสาร 0 3239 1407 อีเมล moj_ratchaburi@hotmail.co.th

17. จังหวัดลพบุรี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 เลขที่ 118 ถนนสีดา
ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3678 2207 โทรสาร 0 3678 2206 อีเมล OPJ.Lopburi@gmail.com

18. จังหวัดสมุทรปราการ
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 545/1 ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท ตำ�บลปากนํ้ำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์. 0 2395 3705, 0 2395 3882 โทรสาร 0 2395 3882 อีเมล samuttprakan_moj@hotmail.com

19. จังหวัดสมุทรสงคราม
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1
เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตำ�บลลาดใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0 3471 8420-1 โทรสาร 0 3471 8421 ต่อ 210 อีเมล samuthsongkarm.moj75000@hotmail.com
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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20. จังหวัดสมุทรสาคร
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 เลขที่ 923/588
ถนนท่าปรง ตำ�บลมหาชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3442 5236 โทรสาร 0 3442 6236 อีเมล justice_sk@hotmail.co.th

21. จังหวัดสระแก้ว
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ตำ�บลท่าเกษม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0 3742 5320 โทรสาร 0 3742 5321 อีเมล sakaeo_moj@hotmail.co.th

22. จังหวัดสระบุรี
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
เรือนจำ�จังหวัดสระบุรีเลขที่ 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลปากเพรียว
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3621 3158-9 โทรสาร 0 3621 3159 อีเมล saraburee001@hotmail.com

23. จังหวัดสิงห์บรุ ี

สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศรีประมงค์ (ตลาดคลองถม) เลขที่ 259/6
หมู่ 7 ถนนสิงห์บรุ -ี บางระจัน (ตัดใหม่) ตำ�บลบางมัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี 16000
โทรศัพท์ 0 3652 3755-6 โทรสาร 0 3652 3755 อีเมล singburi_moj@hotmail.co.th

24. จังหวัดสุพรรณบุรี

สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี)
เลขที่ 144/23-25 ถนนมาลัยแมน ตำ�บลรัว้ ใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 4126 โทรสาร 0 3552 4127 อีเมล jussuphan@hotmail.com

25. จังหวัดอ่างทอง

สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เรือนจำ�จังหวัดอ่างทอง
เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตำ�บลศาลาแดง อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 0 3561 5787-8 โทรสาร 0 3561 5787 อีเมล angthong-moj@hotmail.co.th
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ข้อมูลการติดต่อสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ภาคใต้

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี
พังงา
กระบี่

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต
ตรัง

พัทลุง

สตูล

สงขลา

ปัตตานี

นราธิวาส
ยะลา
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ภาคใต้
1. 	 จังหวัดกระบี่
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนอุตรกิจ
ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
 พท์ 0 7562 4551-2
โทรศั
โทรสาร 0 7562 4551-2
อีเมล krabijustice@hotmail.com

2. จังหวัดชุมพร
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์
ตำ�บลนาชะอัง อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
 พท์ 0 7751 2164
โทรศั
โทรสาร 0 7751 2165
อีเมล moj_chumphon48@gmail.com
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3. จังหวัดตรัง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง
อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัดตรัง ถนนพระรามหก
ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 พท์ 0 7521 4562
โทรศั
โทรสาร 0 7521 4773
อีเมล moj_trang30@hotmail.co.th

4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 259 ถนนเทวบุรี ตำ�บลโพธิเ์ สด็จ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7534 4633


โทรสาร
0 7535 6139
อีเมล moj_nakhonsri@hotmail.com

5. จังหวัดนราธิวาส
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส (อาคารพาณิชย์) เลขที่ 156
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำ�บลบางนาค อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7353 1234-5


โทรสาร
0 7353 1234
อีเมล moj_narathiwat@hotmail.co.th
คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
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6. จังหวัดปัตตานี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
49/7 ถนนกะลาพอ ตำ�บลจะบังติกอ
อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
 พท์ 0 7333 4031-2
โทรศั
โทรสาร 0 7333 4031-2
อีเมล pattanijustice@gmail.com

7. จังหวัดพังงา
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
เลขที
 ่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำ�บลท้ายช้าง อำ �เภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
 พท์ 0 7648 1820
โทรศั
โทรสาร 0 7648 1819
อีเมล phangnga.moj@gmail.com

8. จังหวัดพัทลุง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
(อยู
 ใ่ นส่วนราชทัณฑ์) เลขที่ 25 ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ ตำ�บลคูหาสวรรค์
อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
 พท์ 0 7460 5481
โทรศั
โทรสาร 0 7460 5482
อีเมล justice_pt@hotmail.com
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9.  จังหวัดภูเก็ต
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำ�บลตลาดใหญ่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
 พท์ 0 7621 5850, 0 7621 5975
โทรศั
โทรสาร 0 7621 5850
อีเมล yutitham_pkuket@hotmail.com

10.  จังหวัดยะลา
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า)
ชั้น 1 อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0 7322 2624


โทรสาร
0 7322 2624
อีเมล yala-moj@hotmail.com

11.  จังหวัดยะลา สาขาเบตง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง
(ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) ตำ�บลเบตง อำ�เภอเบตง
จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ 08 6480 5654 , 0 7323 5004

โทรสาร
0 7323 5004
อีเมล moj_betong@hotmail.com
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12. จังหวัดระนอง
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
เรือนจำ�จังหวัดระนอง (อาคารจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์) เลขที่ 349
ถนนเรืองราษฎร์ ตำ�บลเขานิเวศน์ อำ�เภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
 พท์ 0 7782 5445
โทรศั
โทรสาร 0 7782 5445
อีเมล jpo_ranong@hotmail.com

13. จังหวัดสงขลา
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น 3 ถนนลูกเสือ
ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 พท์ 0 7430 7240
โทรศั
โทรสาร 0 7430 7241
อีเมล moj_songkhla@hotmail.com

14. จังหวัดสตูล
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนสตูลธานี ตำ�บลพิมาน
อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
 พท์ 0 7472 3032
โทรศั
โทรสาร 0 7472 3167
อีเมล mojsatun@gmail.com

126

คูม่ อื บริการด้านงานยุตธิ รรม
ฉบับประชาชน

15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารสำ�นักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตึกอัยการ ชั้น 2
ถนนดอนนก ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ �เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 พท์ 0 7728 5174, 0 7728 5173
โทรศั
โทรสาร 0 7728 8652
อีเมล mojsurat@hotmail.co.th

16. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สำ �นักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำ�เภอเกาะสมุย
เลขที
 ่ 95/30 หมูท่ ี่ 5 ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
 พท์ 0 7741 9199
โทรศั
โทรสาร 0 7741 8544
อีเมล samui_justice@hotmail.com
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บรรณาธิการ
นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์	 นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการพิเศษ
			
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
			
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คณะผู้จัดทำ�
นางสาวอรวิภา เกือกรัมย์
			
นางสาวชญาภา มงคลฉัตร
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นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล

กรมคุมประพฤติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
สำ�นักงานกองทุนยุติธรรม
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
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www.moj.go.th
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ให้บริการข้อมูลคำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส

โทรศัพท์ 0 2141 5100

Facebook.com/ministry of
Justice, Thailand

