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โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

1. คณะกรรมการพัฒนาการ 
 บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
 (องค์การมหาชน) THAILAND INSTITUTE 
 OF JUSTICE (TIJ)

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม

1. จัดตั้งต�ม พ.ร.บ. พัฒน�ก�รบริห�รง�นยุติธรรมแห่งช�ติ พ.ศ. 2549
2. จัดตั้งต�มพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย   
 (องค์ก�รมห�ชน) พ.ศ. 2554
3. จัดตั้งต�ม พ.ร.บ. สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร พ.ศ. 2550

• กรมสอบสวนคดีพิเศษ
• สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์

• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ
• กรมบังคับคดี

สำานักงานรัฐมนตรี

หน่วยงาน
อำานวยการ

กลุ่มภารกิจ
ด้านอำานวยความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
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4. รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรมรักษ�ก�ร
 ต�ม พ.ร.บ. เนติบัณฑิตยสภ� พ.ศ. 2507
5. สังกัดกระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม

• กรมคุมประพฤติ
• กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
• กรมร�ชทัณฑ์

• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน
 และปร�บปร�มย�เสพติด

กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

5. ส่วนราชการสังกัด  
 กระทรวงยุติธรรม
 และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
 ว่าการกระทรวงยุติธรรม

3. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

4. เนติบัณฑิตยสภา

 สภาทนายความ

MOJ
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“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

วิสัยทัศน์

ค่านิยมร่วมขององค์กร

กระทรวงยุติธรรม
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 ม�ตร� 32 แหง่พระร�ชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
ซึ่งกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่� “ให้มีอำ�น�จหน้�ที่
เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�รยุติธรรม เสริมสร้�งและอำ�นวยคว�ม
ยตุธิรรมในสงัคม และร�ชก�รอืน่ต�มทีม่กีฎหม�ยกำ�หนดให้เปน็อำ�น�จหน�้ที่
ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนร�ชก�รที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

พันธกิจ

อำานาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม 

1. พัฒน�ระบบก�รให้บริก�รประช�ชนเพ่ือให้เข้�ถึงคว�มยุติธรรมอย่�ง
 เท่�เทียมกัน  
2. พัฒน�ระบบง�นยุติธรรมและก�รบังคับใช้กฎหม�ยให้เป็นไปต�ม
 หลักส�กล  
3. พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รคว�มยุติธรรมและก�รบังคับใช้กฎหม�ย
 ให้มีธรรม�ภิบ�ล  
4. พัฒน�ระบบป้องกันอ�ชญ�กรรมเพื่อสร้�งคว�มปลอดภัยในสังคม

MOJ



     กระทรวงยุติธรรมมีต้นไม้และดอกไม้ประจำ�กระทรวง ประกอบด้วย 
ต้นสนฉัตร และดอกบัวข�ว โดยมีที่ม�จ�กวันก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม คือ 
วนัพธุที ่25 มนี�คม พ.ศ. 2434 ซึง่ม ี“ตน้สนฉตัร เป็นต้นไมป้ระจำาวนัพธุ” 
และมี  “ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำาวันพุธ” ประกอบกบัสปีระจำ�กระทรวงยุติธรรม 
คือ สีข�ว จึงได้กำ�หนดให้ ต้นไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม คือ ต้นสนฉัตร
และดอกไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม คือ ดอกบัวข�ว

สัญลักษณ์
ประจำากระทรวงยุติธรรม
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ดอกไม้
ประจำากระทรวงยติุธรรม

ต้นไม้
ประจำากระทรวงยติุธรรม

 ดอกบัวข�ว เปรียบเสมือนสัญลักษณ์
แห่งคว�มบริสุทธิ์

 สัญลักษณ์แห่งคว�มยุติธรรมที่เป็น
แกนหลักแห่งคว�มคิด ในก�รยืนหยัด 
ในหน�้ทีท่ีจ่ะอำ�นวยคว�มยตุธิรรมอย�่งไม่
เปลี่ยนแปลง

MOJ
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ภารกิจและ
งานบริการ

ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม
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  ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ
รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอคว�มเห็นประกอบก�รวินิจฉัยสั่งก�รของรัฐมนตรี สนับสนุน
ก�รทำ�ง�นของรัฐมนตรีในก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเมืองระหว่�งรัฐมนตรี รัฐสภ�และ
ประช�ชน ประส�นง�นก�รตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่�งพระร�ชบัญญัติ และกิจก�รอื่น
ท�งก�รเมือง ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอคว�มช่วยเหลือ
ตอ่รฐัมนตร ีปฏบิตักิ�รอืน่ใด ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดใหเ้ปน็อำ�น�จหน�้ทีข่องสำ�นกัง�น
รัฐมนตรีหรือต�มที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

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

สำานักงานรัฐมนตริี
Office of The Minister
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 ดำ�เนินก�รด้�นก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ ศึกษ� วิเคร�ะห์ จัดทำ�ข้อมูล
เพื่อใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง แปลงนโยบ�ย
ของรัฐบ�ลและนโยบ�ยของรัฐมนตรีเป็นแนวท�งและแผนปฏิบัติก�รของกระทรวง 
กำ�กับ เร่งรัด ติดต�ม ประเมินผล รวมทั้งประส�นก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�นใน
สังกัดกระทรวง และพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือใช้ในก�รบริห�รง�นและ
ก�รบริก�รของหน่วยง�น ดูแลง�นประช�สัมพันธ์ ก�รต่�งประเทศ พัฒน�กฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่�วของกระทรวง สนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรจัดสรร
และบริห�รทรัพย�กรให้เกิดก�รประหยัดและคุ้มค่� 

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

 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 Office of The Permanent Secretary



  กรมคมุประพฤต ิดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัก�รแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำ�ผดิในชุมชน 
ฟื้นฟูสมรรถภ�พผู้ติดย�เสพติดในระบบบังคับบำ�บัด และติดต�มช่วยเหลือภ�ยหลัง
ปลอ่ยใหก้ลบัคนืเปน็พลเมอืงดีของสงัคม รวมทัง้เสริมสร�้งก�รมสีว่นรว่มของครอบครวั 
ชุมชน และภ�คเครือข่�ยในก�รดูแล แก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

 กรมคุมประพฤติ
  Department of Probation
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ศูนย์รับฟังความคิดเห็น
โทรศัพท์ 0 2141 4749
  โทรสาร  0 2143 8826
  เว็บไซต์  www.probation.go.th
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ

กระบวนการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

 หน่วยงานให้บริการ  กลุ่มอำ�นวยก�รและสื่อส�รองค์ก�ร (ง�นประช�สัมพันธ์) 
 สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

  ประช�ชนหรือหน่วยง�นต่�ง ๆ มีคว�มประสงค์ที่จะขอตรวจดูข้อมูลข่�วส�ร 
 ส�ม�รถดำ�เนินก�ร ดังนี้
 1. กรอกแบบคำ�ขอข้อมูลข่�วส�รโดยระบุข้อมูลที่ต้องก�รให้ชัดเจน
 2. ยื่นแบบคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่พร้อมเอกส�ร ได้แก่ สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน 
  หรือสำ�เน�ทะเบียนบ้�น และหนังสือมอบอำ�น�จให้ดำ�เนินก�รแทน
  3. เจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�แบบคำ�ขอที่ได้รับ และจัดเตรียมเอกส�ร จ�กนั้นจะแจ้งให้
  รับเอกส�รด้วยตนเอง กรณีท่ีผู้ขอไม่สะดวกเข้�รับเอกส�รด้วยตนเอง ส�ม�รถ
  ให้บุคคลอื่นม�รับเอกส�รแทนได้

โทรศัพท์ 0 2141 4740
  โทรสาร  0 2143 8824
  เว็บไซต์ www.oic.go.th/infocenter2/229/ 
  Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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2.ศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของกรมคุมประพฤติ

กระบวนการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

  หน่วยงานให้บริการ กลุ่มอำ�นวยก�รและสื่อส�รองค์ก�ร (ง�นประส�นร�ชก�ร)  
 สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

1. ประช�ชนยื่นเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นได้ 9 ช่องท�ง
2. เจ้�หน�้ทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนทีส่ง่เข�้ม� เม่ือทร�บผลก�รดำ�เนินก�ร ท�งกรมคุมประพฤติ 
 จะแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้รับทร�บ ดังนั้น ขอให้ท่�นแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
  หม�ยเลขโทรศัพท์ พร้อมร�ยละเอียดของข้อมูลเพื่อเจ้�หน้�ที่จะได้ส�ม�รถ 
 ติดต่อกลับได้ โดยข้อมูลจะเก็บรักษ�เป็นคว�มลับ

 โทรศัพท์ 0 2141 4740 หรือ 1111 กด 78

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ

ข้อมูลลับเฉพาะ
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ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

 สถานที่ติดต่อ  กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 เลขที่ 120 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อ�ค�ร A) ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

• โทรศัพท์ 0 2141 4749 โทร 1111 กด 78
• โทรสาร 0 2143 8826
• เว็บไซต์ www.probation.go.th
• ทางไปรษณีย์ท่ี ตู้ ปณ. 29 ปณฝ. ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 กรุงเทพมห�นคร 10215
• หน่วยงานภายในกรมคุมประพฤตแิละสำ�นักง�นคุมประพฤต ิ
 จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
• อีเมล prprobation@gmail.com
• สื่อสังคมออนไลน ์ได้แก่ Facebook กรมคุมประพฤติ 
 Twitter YouTube ชื่อ prprobation
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 โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 
สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 โทรศัพท์ 1111 กด 77
 เว็บไซต์ www.rlpd.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

 เป็นหน่วยง�นในก�รส่งเสริม คุ้มครอง และสร้�งหลักประกันสิทธิและ
เสรีภ�พต�มหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประช�ชนได้รับคว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ย 
โดยประช�ชนส�ม�รถขอรบัคว�มชว่ยเหลอืจ�กกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภ�พในเร่ือง
ต�่ง ๆ  อ�ท ิกรณีตกเปน็ผูเ้สยีห�ยหรือจำ�เลยในคดีอ�ญ� ถกูยงิ ถกูแทง ถกูฆ่� ถกูระเบดิ 
ถูกข่มขืน หรือถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รกระทำ�คว�มผิด
ต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลย 
ในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก�รรับเรื่องร�ว
ร้องทุกข์ ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย ก�รส่งเสริมสิทธิผู้ต้องห�ในชั้นสอบสวน
คดีอ�ญ� ม�ตร� 134/1 ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท ก�รคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� 
ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2546 และก�รส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภ�พและสิทธิมนุษยชน    

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

• ให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�ท�งด้�นกฎหม�ยแก่ประช�ชน 
 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใด ๆ ทั้งสิ้น
• รับเรื่องร�วร้องทุกข์ ร้องเรียน
• ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องห�ในชั้นสอบสวนคดีอ�ญ� ต�มม�ตร� 134/1 แห่งประมวล
 กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ว่�เป็นหน้�ที่ของรัฐในก�รจัดห�ทน�ยคว�ม
 ให้แก่ผู้ต้องห�ในก�รสอบสวนคดีอ�ญ�
• ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้เสียห�ยและจำ�เลยในคดีอ�ญ� 
 ต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ย
 แก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
• ก�รขอคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� ต�มพระร�ชบัญญัติก�รคุ้มครองพย�น
 ในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2546
• ก�รส่งเสริมและสร้�งหลักประกันด้�นสิทธิและเสรีภ�พ
• ก�รส่งเสริมก�รไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพ�ทในชุมชน

สายด่วน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
เว็บไซด์  www.rlpd.go.th
Facebook  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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หน่วยงานให้บริการ ประกอบด้วย

1.กรณีผู้เสียหาย
 ได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับคว�มเสียห�ยถึงแก่ชีวิตหรือร่�งก�ยหรือจิตใจ เนื่องจ�ก
ก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ของผู้อ่ืน โดยตนมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รกระทำ�คว�มผิดน้ัน 
สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียห�ย มีร�ยละเอียด ดังนี้

 มีภ�รกิจในก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้เสียห�ยและจำ�เลยในคดีอ�ญ�
ต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลย
ในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา

กรณีทั่วไป
 • ค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รรักษ�พย�บ�ลเท่�ที่จ่�ยจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บ�ท
 • ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พไม่เกิน 20,000 บ�ท
 • ค่�ข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ต�มค่�จ้�งขั้นต่ำ� แต่ไม่เกิน 1 ปี
 • ค่�ตอบแทนคว�มเสียห�ยอื่นไม่เกิน 50,000 บ�ท

กรณีเสียชีวิต
 • ค่�ตอบแทนกรณีผู้เสียห�ยถึงแก่คว�มต�ย ตั้งแต่ 30,000 บ�ท แต่ไม่เกิน
 100,000 บ�ท
 • ค่�จัดก�รศพ จำ�นวน 20,000 บ�ท
 • ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บ�ท
 • ค่�เสียห�ยอื่น ไม่เกิน 40,000 บ�ท
 ก�รยื่นคำ�ขอภ�ยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียห�ยได้รู้ถึงก�รกระทำ�คว�มผิด
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2.กรณีจำาเลย
 ได้แก่ บุคคลซ่ึงถูกพนักง�นอัยก�รฟ้องเป็นจำ�เลยในคดีอ�ญ� และถูกคุมขัง
ในระหว่�งที่ศ�ลพิจ�รณ�คดี ต่อม�ปร�กฏข้อเท็จจริงว่�จำ�เลยไม่ได้กระทำ�ผิดและ
มีก�รถอนฟ้องระหว่�งก�รดำ�เนินคดี หรือมีคำ�พิพ�กษ�อันถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องจำ�เลย 
โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่�จำ�เลยมิได้กระทำ�คว�มผิด

กรณีทั่วไป
 • ค่�ทดแทนก�รถูกคุมขังอัตร�วันละ 500 บ�ท
 • ค่ � ใช้ จ่ �ยที่ จำ � เ ป็นในก�รรักษ�พย�บ�ลเท่�ที่ จ่ �ยจริ ง  แต่ ไม่ เ กิน 
  40,000 บ�ท คว�มเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจ�กก�รถูกดำ�เนินคดี
 • ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งร่�งก�ยและจิตใจเท่�ที่จ่�ยจริง แต่ไม่เกิน 
  50,000 บ�ท คว�มเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจ�กก�รถูกดำ�เนินคดี
 • ค่�ข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ในระหว่�งถูกดำ�เนินคดี จ่�ยต�มค่�จ้�งขั้นต่ำ� 
 (ปัจจุบัน 300 บ�ท) นับแต่วันที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้ต�มปกติ
 • ค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รดำ�เนินคดี
 * ค่�ทน�ยคว�มเท่�ที่จ่�ยจริงในอัตร�ไม่เกินกฎกระทรวงกำ�หนด
 * ค่�ใช้จ่�ยอื่นเท่�ที่จ่�ยจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บ�ท

กรณีเสียชีวิต
 • ค่�ทดแทน จำ�นวน 100,000 บ�ท
 • ค่�จัดก�รศพ จำ�นวน 20,000 บ�ท
 • ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดู จำ�นวนไม่เกิน 40,000 บ�ท
 • ค่�คว�มเสียห�ยอื่นต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 40,000 บ�ท
  ก�รย่ืนคำ�ขอภ�ยในหนึ่งปีนับจ�กวันท่ีศ�ลอนุญ�ตให้ถอนฟ้อง หรือศ�ล
  มีคำ�พิพ�กษ�คดีถึงที่สุด
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3.ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ (กรณีผู้เสียห�ย / จำ�เลย)
 • สำ�นักง�นคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ ภ�ค 1-4 ((พระนครศรีอยุธย� 
 ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขล�) กรณีผู้เสียห�ย / จำ�เลย)
 • สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (กรณีผู้เสียห�ย / จำ�เลย)
 • สถ�นีตำ�รวจทั่วประเทศ (กรณีผู้เสียห�ย)
 • สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ (กรณีผู้เสียห�ย)
 • กรมร�ชทัณฑ์ (กรณีจำ�เลย)

 สถานท่ีติดต่อ  สำ�นกัง�นชว่ยเหลอืท�งก�รเงนิแกผู่เ้สยีห�ยและจำ�เลยในคดอี�ญ� 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ เลขท่ี 120 หมู่ 3 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษ� อ�ค�รร�ชบรุดีเิรกฤทธิ ์ (อ�ค�รเอ) ช้ัน 2 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210  

โทรศัพท์ 0 2141 2840-89
โทรสาร  0 2143 9681

ผู้เสียหาย
จำาเลย
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มีอำานาจหน้าที่
 1. ดำ�เนินก�รคุ้มครองพย�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�
 2. ประส�นง�นกับพนักง�นสอบสวนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รคุ้มครองพย�น
3. พัฒน�ระบบและม�ตรก�รคุ้มครองพย�นให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
4. เสนอแนะปรับปรุงและแก้ไขกฎหม�ย กฎระเบียบหรือข้อบังคับตลอดจนม�ตรก�ร 
 ต่�ง ๆ ในก�รคุ้มครองพย�น
5. ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินก�รคุ้มครองพย�น
6. ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 หรือที่ได้รับมอบหม�ย
7. ง�นบริก�รประช�ชนด้�นต่�ง ๆ เช่น ดำ�เนินก�รคุ้มครองพย�นต�มม�ตรก�รทั่วไป
 ดำ�เนินก�รคุ้มครองพย�นต�มม�ตรก�รพิเศษ จ่�ยค่�ตอบแทนคว�มเสียห�ย
 แก่พย�น ส�มี ภรรย� ผู้บุพก�รี ผู้สืบสันด�นของพย�น หรือบุคคลอื่นที่มีคว�ม
 สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพย�น

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

• สำานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� อ�ค�ร
 ร�ชบรุดิีเรกฤทธ์ิ (อ�ค�รเอ) ช้ัน 2 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
• สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 – 4 (รับเรื่อง)
• สำานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (รับเรื่อง)
• โทรศัพท์ 0 2141 2941-65
• โทรสาร  0 2143 9672-3

สำานักงานคุ้มครองพยาน
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  มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รพิทักษ์สิทธิและเสรีภ�พ ศึกษ� วิเคร�ะห์เชิงลึก และจัดทำ�ระบบ 
ม�ตรฐ�นด้�นก�รพิทักษ์สิทธิและเสรีภ�พ โดยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในทุกภ�คส่วน 
เพื่อจัดทำ�ฐ�นข้อมูลและสังเคร�ะห์ประเด็นสถ�นก�รณ์ในก�รช่วยเหลือประช�ชน 
ท�งกฎหม�ย ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย ก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ที่เป็น 
ประเด็นส�ธ�รณะ / กลุ่มเสี่ยงถูกละเมิด กระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อย คว�มมั่นคง 
เศรษฐกิจและประช�ชนหมูม่�ก ว�งระบบ ม�ตรก�รและแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นจดัก�ร 
เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รละเมิดสิทธิและเสรีภ�พ

    ก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนท�งกฎหม�ยให้ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มยุติธรรม 
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
• ส�ยด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 1111 กด 77 (Call Center) เพื่อเป็นก�รอำ�นวย 
 คว�มสะดวก และเพ่ิมช่องท�งในก�รให้บริก�รประช�ชนให้ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มช่วยเหลือ 
 ท�งกฎหม�ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พได้อย่�งสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย โดยได้จัดต้ังที่ปรึกษ�ประจำ�กองพิทักษ์สิทธิและ 
 เสรีภ�พในส่วนกล�ง ประจำ�คลินิกยุติธรรมในส่วนภูมิภ�ค รวม 86 แห่งทั่วประเทศ 
  และคลินิกให้คำ�ปรึกษ� 24 ชั่วโมง (E-Justice Clinic) เพื่อให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� 
 กฎหม�ย ประส�นสง่ตอ่หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้�รชว่ยเหลือต�มอำ�น�จหน�้ที ่
  หรือก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งจิตวิทย�ควบคู่กับคดีอ�ญ�
• ก�รจดัก�รเรือ่งร�วรอ้งทุกข์ โดยก�รรบัเรือ่งร�วรอ้งทกุข์เกีย่วกบัก�รละเมดิสทิธแิละ 
 เสรภี�พ และจดัก�รเรือ่งร�วรอ้งทกุขน์ัน้ใหไ้ดร้บัก�รแกไ้ขบรรเท�ทกุขแ์ละส�ม�รถ 
 ยุติได้ หรือประส�นหน่วยง�นอื่นเพื่อดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่ ต�มระเบียบ
 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

งานบริการประชาชนด้านต่างๆ
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ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

• ก�รส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องห�ในก�รสอบสวนคดีอ�ญ� ให้ผู้ต้องห�ได้มีทน�ยคว�ม
 คอยให้คำ�ปรึกษ�ตลอดระยะเวล�ก�รสอบสวน ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�
 คว�มอ�ญ�ม�ตร� 134/1 กำ�หนดหลักเกณฑ์วธิกี�ร และเงือ่นไขทีพ่นกัง�นสอบสวน
 ต้องปฏิบัติในก�รจัดห�ทน�ยคว�ม และคดีท่ีมีอัตร�โทษประห�รชีวิต หรืออ�ยุไม่เกิน 
 18 ป ีหรอืคดทีีมี่อัตร�โทษจำ�คกุ และผูต้อ้งห�ตอ้งก�รทน�ยคว�ม โดยในก�รจดัก�ร 
 ทน�ยคว�ม ใหพ้นกัง�นสอบสวนปฏิบัตติ�มกฎกระทรวง และใหท้น�ยคว�มทีร่ฐัจดัห� 
 ให้ได้รับเงินร�งวัลและค่�ใช้จ่�ยในก�รปฏิบัติหน้�ที่
• ศูนย์เฝ้�ระวังก�รพิทักษ์สิทธิและเสรีภ�พ (Rlpd protection center) โดยเฝ้�ระวัง
 และร�ยง�นสถ�นก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชนทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ 
 เพ่ือเสนอต่อรัฐบ�ลทุกสัปด�ห์ พิจ�รณ�ส่ังก�รหรือออกข้อกำ�หนดเชิงนโยบ�ยเป็นกรณี 
 ก�รลงพื้นที่ปฏิบัติก�รเชิงรุกเพ่ือช่วยเหลือ เยียวย�ต�มภ�รกิจกรมคุ้มครองสิทธิ
 และเสรภี�พ พรอ้มประส�นก�รชว่ยเหลอืกบัหนว่ยง�นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึประส�น
 ส่งต่อคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น 20 กระทรวง 

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อ�ค�รเอ) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
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   มีหน้�ท่ีส่งเสริม เผยแพร่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเร่ืองสิทธิ เสรีภ�พต�มกฎหม�ยและ
รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชนให้กับประช�ชนทุกรูปแบบ เพ่ือให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้�ท่ี
ของตนเองและผู้อ่ืน และไม่กระทำ�ก�รละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน นอกจ�กน้ันยังเป็นหน่วยง�น
กล�งในก�รปฏิบัติต�มพันธกรณีระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชนด้วย

งานบริการประชาชนด้านต่างๆ
• สนับสนุนสื่อเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสิทธิเสรีภ�พให้แก่สถ�นศึกษ�และประช�ชน
• อบรมคว�มรู้หลักสูตร “สิทธิมนุษยชน” สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐและองค์กร
 ภ�คประช�ชน
• ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รและสืบค้นข้อมูลด้�นสิทธิมนุษยชนแก่หน่วยง�นต่�ง ๆ 
 และประช�ชนผู้สนใจผ่�นศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Center)

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อ�ค�รเอ) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

โทรศัพท์ 0 2141 2748
เว็บไซต์  www.humanrightscenter.go.th 

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
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 มีหน้�ท่ีพัฒน�ระบบและม�ตรก�รส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท โดยเน้น 
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชน ดำ�เนินก�รส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท 
เพ่ือให้ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ข้อขัดแย้งในชุมชนและลดปริม�ณคดีเข้�สู่ศ�ล

งานบริการประชาชนด้านต่างๆ
1. อบรมและขึ้นทะเบียนผู้ทำ�หน้�ที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพ�ทในชุมชนให้แก่
 ภ�คประช�ชนและอ�ส�สมัคร
2. ดำ�เนินก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทในชุมชน
3. พัฒน�ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทในชุมชนให้ได้ม�ตรฐ�นและครอบคลุมทั่วประเทศ                
 ให้ประช�ชนมีคว�มเชื่อมั่นและมั่นใจกระบวนก�รไกล่เกลี่ยที่ได้ม�ตรฐ�น

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขท่ี 120 หมู่ 3 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(อ�ค�รเอ) ช้ัน 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมห�นคร 10210

โทรศัพท์ 0 2141 2766 
  0 2141 2777 

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
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งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ
• ให้คว�มช่วยเหลือท�งด้�นกฎหม�ย (ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและคดีคว�ม
 แก่ประช�ชนโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใด ๆ ทั้งสิ้น รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)
• จัดห�ทน�ยคว�มให้กรณีที่ถูกกล่�วห�ว่�เป็นผู้ต้องห�ในชั้นสอบสวนคดีอ�ญ� 
 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีดังนี้   ผู้ ต้องห�ที่อัตร�โทษประห�รชีวิต 
 ผู้ต้องห�ที่มีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักง�นสอบสวนได้แจ้งข้อกล่�วห� ผู้ต้องห�
 ที่อัตร�โทษจำ�คุกไม่มีทน�ยคว�มและต้องก�รให้รัฐจัดห�ให้
• ให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้เสียห�ยและจำ�เลยในคดีอ�ญ� ต�มพระร�ชบัญญัติ
 ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 
 กรณีตกเป็นเหยื่ออ�ชญ�กรรม ถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ยบ�ดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยไม่มีส่วน
 เก่ียวข้องกับก�รกระทำ�คว�มผิดนั้น หรือตกเป็นจำ�เลยในคดีอ�ญ� ถูกพนักง�นอัยก�ร
 ฟ้องถูกคุมขังในระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดีของศ�ล ต่อม�ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุด
 ให้ยกฟ้อง เน่ืองจ�กจำ�เลยไม่ได้กระทำ�คว�มผิดหรือก�รกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นคว�มผิด
• ก�รขอคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� 
 พ.ศ. 2546 ก�รให้คว�มคุ้มครองประช�ชนที่เป็นพย�นในคดีอ�ญ�หรือผู้ใกล้ชิดของ
 พย�นในคดีอ�ญ� ในกรณีท่ีถูกข่มขู่ คุกค�มให้ได้รับคว�มปลอดภัยต�มม�ตรก�ร
 ทั่วไปหรือม�ตรก�รพิเศษ  
• ก�รส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท ก�รส่งเสริมคว�มสม�นฉันท์และพัฒน�กระบวนก�ร
 ระงับข้อพิพ�ท โดยใช้ศักยภ�พของชุมชนให้ส�ม�รถจัดก�รกับปัญห�คว�มขัดแย้ง
 แก้ไขข้อพิพ�ทต่�ง ๆ ได้โดยสันติวิธี โดยให้เป็นท�งเลือกหลักของประช�ชนในก�ร
 เข้�ถึงคว�มยุติธรรมอย่�งเท่�เทียมกันได้
• ก�รส่งเสริมสิทธิและเสรีภ�พ ส่งเสริม สนับสนุน ประส�นง�น และติดต�มประเมินผล
 ด้�นสิทธิมนุษยชน อันเป็นก�รสร้�งหลักประกันให้เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล ตลอดจน
 ก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ของรัฐ ประช�ชน หน่วยง�นภ�คเอกชน
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถ�นก�รณ์ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนลดน้อยลง

สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 - 4
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สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1
 เลขที่ 14 หมู่ 1 ถนนอู่ทอง (ก) ตำ�บลหอรัตนไชย 
อำ�เภอพระนครศรีอยุธย� จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 13000

สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
เลขที่ 47/15-17 ถนนโชตน� ตำ�บลช้�งเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2
อ�ค�รศ�ล�ประช�คมจังหวัดขอนแก่น  ชั้น 2 ถนนศูนย์ร�ชก�ร
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
เลขที่ 532 และ 534 ถนนสงขล�-เก�ะยอ ตำ�บลพะวง
อำ�เภอเมืองสงขล� จังหวัดสงขล� 90100

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

โทรศัพท์ 0 3524 6957-8
โทรสาร  0 3524 6957
Facebook  สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1

โทรศัพท์ 0 5321 7104-5
โทรสาร  0 5321 7106
Facebook  สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3

โทรศัพท์ 0 432 45611-12 และ 0 4324 3979
โทรสาร  0 432 45613
Facebook สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2

โทรศัพท์ 0 7433 3311-2
โทรสาร  0 7433 3313
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1. ดำ�เนินก�รบังคับคดีแพ่งต�มคำ�สั่งศ�ล
2. ดำ�เนินก�รบังคับคดีล้มละล�ยต�มคำ�สั่งศ�ล
3. ดำ�เนินก�รฟื้นฟูกิจก�รของลูกหนี้ต�มคำ�สั่งศ�ล
4. ดำ�เนินก�รตรวจสอบสิทธิท�งบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจ�กคดี 
 ตรวจสอบค่�ใช้จ่�ย และเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมก�รบังคับคดี
5. ชำ�ระบัญชีห้�งหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐ�นะผู้ชำ�ระบัญชีต�มคำ�สั่งศ�ล
6. รับว�งทรัพย์จ�กลูกหนี้ หรือผู้มีสิทธิว�งทรัพย์
7. ดำ�เนินก�รประเมินร�ค�ทรัพย์
8. ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รเดินหม�ย คำ�คู่คว�มหนังสือ หรือประก�ศของศ�ล
 หรือหน่วยง�นในสังกัดกรม
9. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของกรม 
 หรือต�มที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย หรือต�มคำ�สั่งศ�ล

 มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละล�ยและก�รฟื้นฟูกิจก�ร 
ของลูกหนี้ ต�มคำ�สั่งศ�ล ก�รชำ�ระบัญชีต�มคำ�สั่งศ�ล ก�รว�งทรัพย์ ก�รไกล่เกล่ีย 
ขอ้พพิ�ทช้ันบงัคับคด ีและก�รประเมนิร�ค�ทรพัยส์นิโดยดำ�เนนิก�รยดึ อ�ยดั จำ�หน�่ย 
ทรพัยสิ์น รวบรวมทรพัยส์นิของลกูหนีใ้นคดลีม้ละล�ย ตลอดจนกำ�กบัก�รฟืน้ฟกูจิก�ร 
ของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้�หน้ีและผู้มีส่วนได้เสียได้รับก�รชดใช้จ�กลูกหนี้อย่�งเป็นธรรม 
โดยให้มีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้

กรมบังคับคดี
Legal Execution Department
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ข้ันตอนการดำาเนินการ
 • ยื่นคำ�ร้องขอให้มีก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีโดยสมัครใจ
 • ศนูยไ์กลเ่กลีย่ข้อพพิ�ทเป็นผูป้ระส�นง�นเจรจ�นดัวนั เวล� และสถ�นทีไ่กลเ่กลีย่
 • ผู้มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ ทั้งเจ้�หนี้ และลูกหนี้เข้�ร่วมเจรจ�ทุกครั้ง
 • ดำ�เนินก�รไกล่เกลี่ย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกล�ง ทำ�หน้�ที่
 ช่วยเหลือเสนอแนะห�ท�งออกเพื่อยุติข้อพิพ�ท

ประโยชน์การไกล่เกล่ียข้อพิพาท
 • รวดเร็วและไม่ยุ่งย�ก
 • ประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ย
 • คู่กรณีส�ม�รถตกลงกันได้ ทำ�ให้ก�รบังคับคดีเสร็จสิ้นไป
 • คู่กรณีส�ม�รถห�ข้อยุติได้ด้วยตนเองและมีก�รยอมรับปฏิบัติต�มข้อตกลงนั้น 
  ทำ�ให้ไม่ต้องมีก�รบังคับคดีต�มม�
 • ข้อยุตินั้นเหม�ะสมกับคู่กรณี เนื่องจ�กคู่กรณีส�ม�รถเลือกที่จะทำ�ข้อตกลง
 อย่�งไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย
 • ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทจะเป็นคว�มลับ เนื่องจ�กบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรักษ�
 คว�มลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจ�กกระบวนก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท

งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ

  ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท หม�ยถึง วิธีก�รระงับหรือยุติข้อพิพ�ท โดยมีบุคคล 
ที่ส�ม เรียกว่� “ผู้ไกล่เกล่ีย” ทำ�หน้�ที่ในก�รช่วยเหลือเสนอแนะแนวท�งและ 
เปน็ส่ือกล�ง เพ่ือใหคู้ก่รณหี�ท�งออกของขอ้พพิ�ทรว่มกนั โดยทีผู้่ไกล่เกล่ียไมม่อีำ�น�จ 
ในก�รกำ�หนดขอ้ตกลงใหแ้กคู่ก่รณ ีก�รจะตกลงหรอืไมเ่ปน็ก�รตดัสนิใจของคูก่รณเีอง 

1.การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี
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 • ขอ้ตกลงระหว�่งคูก่รณสี�ม�รถบงัคบัใหฝ้�่ยใดฝ่�ยหนึง่ไมอ่�จบอกเลกิ หรือปฏบิตัิ
 ให้เป็นอื่นโดยไม่ได้รับคว�มยินยอมจ�กอีกฝ่�ยได้
 • รักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันได้ หรือก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ในระยะย�ว
 • มีคว�มยืดหยุ่น เน่ืองจ�กคู่กรณีส�ม�รถเลือกใช้ก�รไกล่เกล่ียข้อพิพ�ทท้ังหมด 
 หรือในประเด็นใดประเด็นหน่ึงก็ได้ ส่วนท่ีเหลืออ�จให้มีก�รดำ�เนินก�รบังคับคดีต่อไป
 • มีคุณภ�พ เน่ืองจ�กบุคคลท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทมักเป็นบุคคล
 ที่มีคว�มส�ม�รถหรือเชี่ยวช�ญในเรื่องนั้น ๆ
 • คู่กรณียังคงมีสิทธ์ิในก�รบังคับคดี ห�กคู่กรณีมีคว�มต้องก�รท่ีจะดำ�เนินก�รต่อไป

ข้ันตอนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี
 ขั้นตอนที่ 1 คู่คว�มหรือผู้มีส่วนได้เสียในก�รบังคับคดียื่นคำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย
 ขั้นตอนที่ 2 เจ้�พนักง�นผู้รับคำ�ร้องอธิบ�ยขั้นตอนวิธีก�รไกล่เกลี่ย ให้คำ�แนะนำ� 
   เบื้องต้นให้กับผู้ร้อง
 ขั้นตอนที่ 3 กำ�หนดวันนัดไกล่เกลี่ย
 ขั้นตอนที่ 4 หนังสือแจ้งวันเวล�นัดไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทร�บ
 ขั้นตอนที่ 5 ทำ�ก�รไกล่เกลี่ยต�มกำ�หนดนัด

เอกสารประกอบการย่ืนคำาร้องขอไกล่เกล่ีย
 • คำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย
 • สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
 • หนังสือมอบอำ�น�จ พร้อมสำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้มอบอำ�น�จ และผู้รับมอบ
 อำ�น�จ (กรณียื่นแทนผู้อื่น)
 • สำ�เน�คำ�พิพ�กษ� หรือมอบหม�ยบังคับคดี
 • เอกส�รประกอบอื่น ๆ (ห�กมี) เช่น สำ�เน�ร�ยง�นก�รยึด หรืออ�ยัดทรัพย์ 
   ประก�ศขับไล่ ประก�ศข�ยทอดตล�ด ฯลฯ
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 คอื กระบวนก�รบงัคบัชำ�ระหนีจ้�กทรพัยส์นิของลูกหน้ี เปน็ข้ันตอนภ�ยหลังจ�ก
ทีศ่�ลมีคำ�พพิ�กษ� และเจ�้หนีต้�มคำ�พพิ�กษ�ขอออกหม�ยบงัคบัคดีต้ังเจ้�พนกัง�น
บังคับคดีโดยเจ้�หนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�มีหน้�ที่สืบทรัพย์สินของลูกหนี้ และยื่นคำ�ร้องต่อ
เจ�้พนกัง�นบงัคบัคดีใหท้ำ�ก�รยดึทรพัยส์นิ และเจ�้พนกัง�นบงัคบัคดีจะแจ้งก�รยดึให้
ลกูหนีต้�มคำ�พพิ�กษ�ทร�บ โดยกรณทีรพัยย์ดึเป็นสงัห�รมิทรพัยจ์ะทำ�ก�รยดึโดยนำ�
ทรัพย์สินม�และฝ�กไว้ ณ สถ�นที่ต�มที่เจ้�พนักง�นบังคับคดีเห็นสมควร หรือมอบไว้
ในคว�มดูแลของลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ� โดยคว�มยินยอมของเจ้�หนี้ต�มคำ�พิพ�กษ� 
และเจ้�พนักง�นบังคับคดีจะทำ�ก�รประทับตร�เป็นหลักฐ�นแห่งก�รยึดไว้ ในส่วน
อสงัห�รมิทรัพยเ์จ้�พนกัง�นบงัคบัคดจีะแจง้ก�รยดึไปยงัเจ�้พนกัง�นทีด่นิ  เพือ่บนัทกึ
ก�รยึดไว้ในทะเบียน ท้ังนี้ ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง ม�ตร� 285 
กำ�หนดให้ทรัพย์สินบ�งประก�รไม่อยู่ในคว�มรับผิดแห่งก�รบังคับคดี

 คือ ขั้นตอนก�รบังคับคดีชำ�ระหนี้ภ�ยหลังก�รยึดทรัพย์สิน โดยเจ้�พนักง�น
บงัคบัคดจีะขอใหศ้�ลมีคำ�สัง่อนุญ�ตให้ข�ยทอดตล�ดทรพัยส์นิทีย่ดึ เพือ่นำ�เงนิทีไ่ดม้�
ชำ�ระหนีใ้หแ้ก่เจ�้หนีต้�มคำ�พพิ�กษ� โดยกอ่นก�รข�ยทอดตล�ดเจ้�พนกัง�นบงัคบัคดี
จะสง่ประก�ศข�ยทอดตล�ดใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีในคด ีเพือ่ใหม้�ดแูลก�รข�ยทอดตล�ด
ก�รข�ยทอดตล�ดเป็นก�รเปิดโอก�สให้บุคคลทั่วไปเข้�เสนอร�ค�ในรูปแบบ
ของก�รประมูลทรัพย์สิน โดยเจ้�พนักง�นบังคับคดีจะเค�ะไม้ข�ยให้เท่�ที่ผู้ท่ีเสนอ
ร�ค�สงูสดุ ทัง้นี ้ห�กผูม้สีว่นไดเ้สยีเห็นว�่ร�ค�ทีม่ผีูเ้สนอนัน้เปน็ร�ค�ทีต่่ำ�เกนิสมควร 
ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถใช้สิทธิคัดค้�นร�ค� และเจ้�พนักง�นบังคับคดีจะเลื่อนก�รข�ย
ทอดตล�ดออกไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียห�ผู้เข้�สู้ร�ค�ม�เสนอร�ค�ที่ต้องก�รต�ม
ประมวลกฎหม�ย วิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง ม�ตร� 309 ทวิ

2.การยึดทรัพย์สิน

3.การขายทอดตลาด
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4.การอายัดทรัพย์สิน

• เป็นวิธีก�รบังคับคดีรูปแบบหนึ่ง
• ไม่ใช่ก�รบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในคว�มครอบครองของลูกหนี้โดยตรง
• เป็นก�รบังคับคดีกับสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�
• เป็นก�รส่ังบุคคลภ�ยนอกมิให้ชำ�ระหน้ีแก่ลูกหน้ีต�มคำ�พิพ�กษ� แต่ให้ชำ�ระหน้ี
 แก่เจ้�พนักง�นบังคับคดีแทน

วิธีการอายัดทรัพย์สิน
• มีหนังสือ (คำ�สั่ง) แจ้งไปยังบุคคลภ�ยนอก ไม่ให้ชำ�ระเงินแก่ลูกหนี้ต�ม
 คำ�พิพ�กษ�แต่ให้ชำ�ระต่อเจ้�พนักง�นบังคับคดีแทนภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนดไว้
• มีหนังสือ/หม�ย (คำ�สั่ง) แจ้งก�รอ�ยัดให้ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ทร�บและ
 ให้งดเว้นก�รจำ�หน่�ยสิทธิเรียกร้อง ตั้งแต่ขณะท่ีได้ส่งคำ�สั่งนั้นให้เจ้�หนี้
 ต�มคำ�พิพ�กษ�
• บุคคลภ�ยนอกท่ีได้รับหนังสือ (คำ�ส่ัง) เจ้�พนักง�นบังคับคดีห�กไม่ส่งเงินอ�ยัด
 ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้เจ้�พนักง�นบังคับคดีทร�บมิฉะนั้นจะถูกดำ�เนินก�ร
 ต�มม�ตร� 312 แห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง

5.การขับไล่-ร้ือถอน

 ก�รขับไล่-ร้ือถอน ในกรณีที่ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ถูกพิพ�กษ�ให้ขับไล่ 
หรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้�งออกไปจ�กอสังห�ริมทรัพย์ท่ีอยู่อ�ศัยหรือทรัพย์
ที่ครอบครอง ถ้�ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ไม่ปฏิบัติต�มคำ�บังคับ เจ้�หนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�
ก็ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อศ�ล ขอให้ตั้งเจ้�พนักง�นบังคับคดีจัดก�รให้เจ้�หนี้
ต�มคำ�พิพ�กษ�เข้�ครอบครองทรัพย์ และดำ�เนินก�รรื้อถอนต่อไป
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6.การบังคับคดีล้มละลาย

 กระบวนก�รพิจ�รณ�คดีล้มละล�ย เป็นกระบวนก�รที่จะดำ�เนินก�รรวบรวม
และจำ�หน่�ยทรัพย์สินของลูกหน้ี แล้วนำ�ม�จัดสรรแบ่งส่วนชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้�หนี้
ทั้งหล�ย ซึ่งต�มพระร�ชบัญญัติล้มละล�ย พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้ดังนี้ “กระบวนการ
พิจารณาคดีล้มละลาย หมายความว่า กระบวนการพิจารณา ซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีไม่ว่าจะกระทำาต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้ังแต่เร่ิมคดี
จนถึงคดีสิ้นสุด”

เจ้าหน้ีผู้เป็นโจทก์มีสิทธิและหน้าท่ีดังน้ี

1.1 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคร�ว 8,000 บ�ท
1.2  ชั้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 10,000 บ�ท
1.3 ห�กว�งเงินประกันชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคร�วแล้วต่อม� เมื่อศ�ล
 มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด ต้องว�งเงินประกันเพิ่มเติม 
 5,000 บ�ท เว้นแต่ กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละล�ย
 มีเงินเพียงพอ
1.4 ว�งเงินประกันค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมต�มจำ�นวนที่เจ้�พนักง�น
 พิทักษ์ทรัพย์เห็นว่�จำ�เป็นต�มควร

1. ว�งเงินประกันค่�ใช้จ่�ยเบื้องต้น

2. ให้ถอ้ยคำ�เกีย่วกบัทรพัยส์นิของลกูหนีห้รอืผูล้ม้ละล�ยทีถ่กูยดึหรอือ�ยดัไว้
 ในคดีอื่นและคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละล�ย
 ที่ค้�งพิจ�รณ�อยู่ในศ�ล (ถ้�ห�กมี)
3. นำ�เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละล�ย 
 (ถ้�ห�กมี) โดยเร็ว
4. ดูแลระวังประโยชน์ของเจ้�หนี้ทั้งหล�ย
5. ช่วยเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ในก�รรวบรวมจำ�หน่�ยทรัพย์สินของลูกหนี้
 หรือผู้ล้มละล�ย
6. สิทธิและหน้�ที่เช่นเดียวกับเจ้�หนี้ทั้งหล�ย
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1. ต้องไปส�บ�นตัวและให้ถ้อยคำ�ชี้แจงเกี่ยวกับกิจก�รและทรัพย์สิน พร้อมทำ�
 บัญชีแสดงกิจก�รและทรัพย์สิน (ต�มแบบ ล.13 ก-ช) ต่อเจ้�พนักง�น 
 พิทักษ์ทรัพย์
2. ต้องส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี ดวงตร�ห้�งฯ หรือบริษัท และเอกส�รต่�ง ๆ 
 ต่อเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์
3. ขอประนอมหนี้ภ�ยในเวล�กำ�หนดไม่ว่�ก่อนหรือหลังล้มละล�ย
4. ไปประชุมเจ้�หนี้ทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งกำ�หนดวันนัดจ�กเจ้�พนักง�น
 พิทักษ์ทรัพย์
5. ไปใหศ้�ลไตส่วนลกูหน้ีโดยเปิดเผย เมือ่ไดร้บัแจง้วนักำ�หนดนดัจ�กเจ�้พนกัง�น
 พิทักษ์ทรัพย์
6. ทำ�บัญชีรับ-จ่�ยทุก 6 เดือนนับแต่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เสนอต่อเจ้�พนักง�น
 พิทักษ์ทรัพย์
7. ได้รับก�รปลดจ�กก�รเป็นบุคคลล้มละล�ยทันทีที่พ้นกำ�หนดระยะเวล� 
 3 ปีนับแต่วันที่ศ�ลได้พิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย เว้นแต่
  (1) บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพ�กษ�ให้ล้มละล�ยม�ก่อนแล้ว และยังไม่พ้น
  กำ�หนดระยะเวล� 5 ปี ให้ขย�ยเวล�ปลดจ�กก�รเป็นบุคคลล้มละล�ย 
  เป็น 5 ปี
  (2) บุคคลน้ันเป็นบุคคลล้มละล�ยทุจริตให้ขย�ยระยะเวล�ปลดจ�กก�รเป็น 
  บุคคลล้มละล�ยเป็น 10 ปี
  (3) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละล�ยเกี่ยวเนื่องกับก�รกระทำ�คว�มผิด
  อันมีลักษณะเป็นก�รกู้ยืมเงินท่ีเป็นก�รฉ้อโกงประช�ชนให้ขย�ย
  ระยะเวล�ปลดจ�กก�รเป็นบุคคลล้มละล�ยเป็น 10 ปี

ลูกหน้ีหรือผู้ล้มละลายมีสิทธิและหน้าท่ีดังน้ี
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7.การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี

 กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�รเริ่มเมื่อมีก�รยื่นคำ�ร้องขอฟ้ืนฟูกิจก�รต่อศ�ล
ล้มละล�ย โดยศ�ลอ�จมีคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจก�รต�มที่ ร้องขอเมื่อศ�ลเห็นว่�มี
เหตุผลสมควร และมีช่องท�งที่จะฟื้นฟูกิจก�รของลูกหนี้ ทั้งนี้  กระบวนก�ร
ฟื้นฟูกิจก�รถือเป็นก�รให้ โอก�สแก่ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวห�กแต่ยั งมี
ศักยภ�พท�งธุรกิจท่ีดีอยู่มิให้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ และขณะเดียวกันก็รักษ�ธุรกิจ
ของตนไว้ และเพื่อดำ�เนินก�รให้กระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�รประสบผลสำ�เร็จ
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 � ร ข อ ง ลู ก ห นี้ ขึ้ น ใ น วั น ที่
16 เมษ�ยน พ.ศ. 2541 โดยให้เป็นหน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม
กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร

1. ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว
2. ลูกหน้ีต้องมีหน้ีท้ังหมดในจำ�นวนท่ีแน่นอนไม่ต่ำ�กว่� 10 ล้�นบ�ท 
 กฎหม�ยล้มละล�ยได้กำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีของเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์
 ในกระบวนก�รน้ีให้เร่ิมข้ึนทันทีท่ีศ�ลส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจก�ร ภ�ยหลังศ�ลมีคำ�ส่ังแล้ว
 ภ�ระหน้�ที่สำ�คัญของเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ ได้แก่

1. เรียกประชุมเจ้�หนี้
2. ทำ�คว�มเหน็คำ�ขอรบัชำ�ระหนีข้องเจ�้ของหนี้
3. ให้คว�มช่วยเหลือแก่ศ�ลในก�รติดต�ม
 คว�มก้�วหน้�ของขั้นตอนก�รฟื้นฟูกิจก�ร

เง่ือนไขเพ่ือเข้ารับการฟ้ืนฟูกิจการ
  ลูกหนี้ต้องเป็นบริษัท จำ�กัด, บริษัท มห�ชน จำ�กัด หรือนิติบุคคลอื่นใด
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8.การวางทรัพย์

  ก�รว�งทรัพย์เป็นกระบวนก�รท่ีอนุญ�ตให้ลูกหนี้ หรือบุคคลที่ส�มที่ยินดี
จะชำ�ระหน้ีแทนลูกหน้ีม�ว�งทรัพย์ ณ สำ�นักง�นบังคับคดี ซ่ึงห�กดำ�เนินก�รอย่�งถูกต้องแล้ว
ย่อมส่งผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจ�กหนี้ถึงแม้ว่�เจ้�หนี้ปฏิเสธ ไม่ยอมรับชำ�ระหนี้ และเป็น
กระบวนก�รที่ห�กตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเสียเวล�เสียค่�ใช้จ่�ยฟ้องร้องในชั้นศ�ล

1. เจ้�หน้ีบอกปัดไม่ยอมรับชำ�ระหนี้หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำ�ระหนี้ เช่น
  จ่�ยค่�เช่�บ้�นไม่ได้เพร�ะผู้ให้เช่�บ่�ยเบี่ยงเพ่ือห�เหตุจะยกเลิกก�รเช่�
2. เจ้�หนี้ที่ ไม่ส�ม�รถจะรับชำ�ระหนี้ ได้ซึ่ งอ�จเป็นเพร�ะเจ้�หนี้ ไม่อยู่  
 หรือไปต่�งประเทศไม่ทร�บจะกลับม�เมื่อใด
3. ไม่ส�ม�รถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้�หนี้ หรือรู้ตัวเจ้�หนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่
 คว�มรับผิดของตน เช่น เจ้�หนี้ต�ยและลูกหนี้ไม่ทร�บว่�ใครเป็นท�ย�ท
4. ต�มบทบัญญตัแิหง่ประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิย ์ม�ตร� 232, 302, 631, 
 679, 754, 772 และ 947
5. ต�มบัญญัติแห่งกฎหม�ยอื่นให้มีก�รว�งทรัพย์ เช่น กฎหม�ยเวนคืน
 อสังห�ริมทรัพย์
6. ต�มคำ�สั่งศ�ล

เหตุของการวางทรัพย์

“สายด่วนกรมบังคับคดี” 
โทร. 1111 ต่อ 79
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1. เขียนคำ�ขอว�งทรัพย์ต�มแบบ ว.1 ห�กมอบให้บุคคลอื่นว�งทรัพย์แทน
 ต้องทำ�ใบมอบอำ�น�จต�มแบบ ว.4
2. กรณี ผู้ว�งทรัพย์ เป็นนิติบุคคลแสดงและถ่�ยสำ�เน�หนังสือรับรอง
 ก�รจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งน�ยทะเบียนรับรอง
3. เตรียมหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รว�งทรัพย์ในเรื่องนั้น ๆ ม�แสดง
4. ต้องว�งเงินประกันค่�ใช้จ่�ยครั้งแรก ส่วนกล�ง 300 บ�ท ส่วนภูมิภ�ค 
 300 - 700 บ�ท ค่�ใช้จ่�ยน้ีถือเป็นเงินทดรองในก�รดำ�เนินง�นนับแต่
 เจ�้พนกัง�นสัง่รบัว�งทรพัย ์เมือ่เจ�้หนีม้�รบัเงินหรอืทรพัยท์ีว่�ง เจ้�หนีจ้ะต้อง
 รับภ�ระค่�ใช้จ่�ยน้ัน และเจ้�พนักง�นจะคืนเงินค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วให้ผู้ว�งทรัพย์
5. ในกรณีทรัพย์ที่ว�งเป็นอสังห�ริมทรัพย์หรือสังห�ริมทรัพย์ขน�ดใหญ่
 ต้องนำ�เจ้�พนักง�นไปตรวจทรัพย์ก่อน
6.  ผู้ว�งทรัพย์หรือผู้รับมอบอำ�น�จต้องม�ให้เจ้�พนักง�นสอบสวนถึงที่ม�
 แห่งมูลหนี้
7. ผู้ว�งทรัพย์ต้องแจ้งก�รว�งทรัพย์ให้เจ้�หนี้ทร�บโดยเร็ว

ผู้วางทรัพย์ต้องปฏิบัติดังน้ี

ช่องทางการติดต่อ

 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 189/1 ถนนบ�งขุนนนท์ แขวงบ�งขุนนนท์ 
เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพมห�นคร 10700 และสำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัด 76 แห่ง / 
ส�ข� 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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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection

      เป็นหน่วยง�นของรัฐท่ีปฏิบัติง�นด้วยก�รบริห�รง�นยุติธรรม
ของ เด็ กและ เย�วชนในสั งกั ดกระทรวงยุ ติ ธ ร รม  ที่ ส่ ง เ สริ มก�รพิ ทั กษ์
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภ�พเด็กและเย�วชน เสริมสร้�งคว�มมั่นคงของสถ�บัน
ครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนก�รยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์ ก�รหันเหคดี
ออกจ�กกระบวนก�รยุติธรรม ศึกษ�และดำ�เนินก�รป้องกัน แก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟู
พฤติกรรมเด็กและเย�วชนที่เข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม เพื่อให้เด็กและเย�วชน
ส�ม�รถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่�งปกติสุข ส�ม�รถ
รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อครอบครัวและสร้�งเสริมประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศช�ติได้
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1. ให้มอบตัวเด็กหรือเย�วชนให้แก่บิด�ม�รด� ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์ก�รที่ 
 ศ�ลเห็นสมควรหรือมีคำ�สั่งให้ปล่อยช่ัวคร�ว โดยกำ�หนดให้บิด�ม�รด�
 ผู้ปกครอง บุคคล องค์ก�รหรือน�ยประกัน มีหน้�ที่นำ�ตัวเด็กหรือเย�วชน
 ไปพบพนักง�นสอบสวน เพื่อทำ�ก�รแจ้งข้อกล่�วห�และสอบป�กคำ�
 และไปพบพนักง�นคุมประพฤติที่สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน 
 เพื่อสืบเส�ะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเย�วชน
 ซึ่งเป็นผู้ต้องห�และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 2. ให้ควบคุมเด็กหรือเย�วชนไว้ในสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนหรือ
 สถ�นที่อื่นต�มที่ศ�ลเห็นสมควร

งานคดีอาญา

•ก่อนพิพากษา
  เมื่อเด็กและเย�วชนถูกจับ และเป็นกรณีที่จะต้องดำ�เนินคดีในศ�ลเย�วชน
และครอบครวั พนกัง�นสอบสวนจะตอ้งถ�มป�กคำ�เดก็หรอืเย�วชน และเมือ่เสรจ็แลว้
ต้องนำ�ตัวเด็กหรือเย�วชนนั้นไปศ�ลเย�วชนและครอบครัว เพ่ือตรวจสอบก�รจับกุม
ภ�ยใน 24 ชั่วโมง เมื่อศ�ลตรวจสอบก�รจับกุมแล้ว ศ�ลอ�จมีคำ�สั่ง ดังนี้

ภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

• ทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย และเปลี่ยนเครื่องแต่งก�ย
• ให้แพทย์ตรวจสภ�พร่�งก�ยและสภ�พจิตใจเบื้องต้น และถ้�เห็น
 สมควรให้จิตแพทย์ตรวจสภ�พจิตด้วย
• ถ้�เด็กหรือเย�วชนเจ็บป่วย ต้องได้รับก�รรักษ�พย�บ�ล

กรณีที่เด็กและเย�วชนอยู่ในคว�มควบคุมของสถ�นพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเย�วชน ให้เด็กหรือเย�วชนได้รับก�รปฏิบัติ ดังนี้
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1. สืบเส�ะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเย�วชน
 และบุคคลอื่น แล้วจัดทำ�ร�ยง�นและคว�มเห็นเกี่ยวกับส�เหตุแห่งก�ร
 กระทำ�ผิด แล้วส่งร�ยง�นให้พนักง�นสอบสวน เพื่อเสนอพนักง�นอัยก�ร
 พิจ�รณ�สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง เมื่อมีก�รฟ้องคดีต่อศ�ลให้ส่งร�ยง�นพร้อม
 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รลงโทษหรือก�รใช้วิธีก�รสำ�หรับเด็กและเย�วชน
 ต่อศ�ลเย�วชนและครอบครัว
 2. ดำ�เนินก�รและประส�นง�นร่วมกับหน่วยง�นและองค์กรอ่ืนในก�ร
 สงเคร�ะห์แก้ไขและบำ�บัดฟื้นฟูเด็กหรือเย�วชน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอำานาจหน้าท่ีสำาคัญคือ

•หลังพิพากษา
  ในกรณีศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งให้เด็กหรือเย�วชนรับก�รฝึกอบรม 
เด็กหรือเย�วชนจะถูกส่งไปรับก�รฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน 
ซึง่ในก�รฝกึอบรมจะมกี�รประเมนิและจดัทำ�แผนก�รฝกึอบรมให้เหม�ะสมแกเ่ดก็หรอื
เย�วชนแตล่ะร�ยไป ทัง้น้ี ศ�ลอ�จจะกำ�หนดระยะเวล�ฝกึอบรมขัน้ต่ำ�และขัน้สงูไวก้ไ็ด้
ห�กเด็กหรือเย�วชนร�ยนั้นมีผลก�รฝึกอบรมก้�วหน้�เป็นท่ีประจักษ์หรือได้ทำ�
คว�มชอบเป็นพิเศษให้ได้รับประโยชน์ คือ เลื่อนชั้น ล�เยี่ยมบ้�น ลดวันฝึกอบรม 
หรือพักก�รฝึกอบรม นอกจ�กน้ีห�กผ่�นหลักสูตรก�รฝึกอบรม  ศ�ลอ�จมีคำ�ส่ังให้ปล่อยตัว
ไปกอ่นกำ�หนดครบระยะเวล�ขัน้ต่ำ�ได ้แต่ห�กเดก็หรอืเย�วชนชนไมป่ฏบิตัติ�มระเบยีบ
ข้อบังคับ ไม่ตั้งใจรับก�รฝึกอบรม หลบหนีหรือพย�ย�มหลบหนี หรือกระทำ�ก�รใด
อันก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อน รำ�ค�ญ หรือขัดต่อคว�มสงบสุขของเด็กหรือเย�วชน
อื่นหรือก่อคว�มไม่สงบเรียบร้อยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน ต้องถูกตัด
ประโยชนห์รอือ�จจะตอ้งอยูร่บัก�รฝกึอบรมไปจนกว�่จะครบขัน้สงู หรือศ�ลอ�จใหเ้พิม่
ระยะเวล�ฝึกอบรมได้
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คลินิกให้คำาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน ได้เปิดให้บริก�รคลินิกให้คำ�ปรึกษ�
เด็กและครอบครัวอบอุ่น ณ สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน และศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเย�วชนท่ัวประเทศ โดยให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�ครอบครัว ปัญห�พฤติกรรม
ของบุตรหล�น อ�ทิ เกเร หนีเรียน เท่ียวเตร่ หรือปัญห�กฎหม�ยต่�ง ๆ
 
ช่องทางการติดต่อ
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ร�ชก�ร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน 5 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

  เม่ือศ�ลเย�วชนและครอบครัว รับคำ�ฟ้องหรือคำ�ร้องในคดีครอบครัว และเห็นว่�
คดีน้ันมีผู้เย�ว์หรือผู้เย�ว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ศ�ลจะมีคำ�ส่ังแจ้งผู้อำ�นวยก�ร
สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนให้ทำ�ก�รสืบเส�ะและประมวลข้อเท็จจริง
เก่ียวกับผู้ร้อง ผู้เย�ว์ ทรัพย์สิน และคว�มเห็น หรือเก่ียวกับโจทก์และจำ�เลย และจัดทำ�ร�ยง�น
และคว�มเห็นส่งศ�ลเพ่ือใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของศ�ลต่อไป ในก�รน้ี
สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนจะต้องทำ�ก�รสอบป�กคำ�ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่�ย
ในคดี สืบเส�ะ ดูสภ�พทรัพย์สิน หรือสภ�พแวดล้อม แล้วจัดทำ�ร�ยง�น และคว�มเห็นเสนอ
ต่อศ�ล และห�กศ�ลมีคำ�ส่ังต้ังผู้อำ�นวยก�รสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนเป็น
ผู้กำ�กับก�รปกครองก็จะต้องดำ�เนินก�รกำ�กับดูแลก�รใช้จ่�ยเงินของผู้เย�ว์เพ่ือประโยชน์ของ
ผู้เย�ว์อย่�งแท้จริง จนกว่�ผู้เย�ว์จะบรรลุนิติภ�วะจึงคืนอำ�น�จก�รจัดก�รทรัพย์สินแก่ผู้เย�ว์

โทรศัพท์ 0 2141 6473-4
โทรสาร 0 2143 8471
เว็บไซต์ www.djop.go.th หรือ www.facebook.com/pr.djop.moj

งานคดีครอบครัว
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กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections

 มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รควบคุมและแก้ไขพัฒน�พฤตินิสัยผู้ต้องขังโดย
มุ่งพัฒน�เป็นองค์กรพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็น
พลเมอืงด ีมีสุขภ�พก�ยและจติทีด่ ีไมห่วนกลบัม�กระทำ�ผดิซ้ำ� ไดร้บัก�รพฒัน�ทกัษะ
ฝมีอืในก�รประกอบอ�ชีพท่ีสุจรติ และส�ม�รถดำ�รงชีวติในสงัคมภ�ยนอกไดอ้ย�่งปกติ
โดยสังคมให้ก�รยอมรับ 

1. ส�ม�รถกรอกแบบฟอร์มก�รขอเยี่ยมได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นที่ผู้ต้องขัง
 คุมขังอยู่
2. เอกส�รทีใ่ชใ้นก�รเยีย่ม คอื บัตรประจำ�ตวัประช�ชนหรอืเอกส�รแสดงตนอืน่
 ที่ท�งร�ชก�รออกให้
ห�กมีข้อสงสัยส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นท่ี
ผู้ต้องขังคุมขังอยู่

การเย่ียมญาติ

งานบริการประชาชน
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ช่องทางการติดต่อ
กรมร�ชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1
ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำาเนา

1. ผู้ต้องขังหรือญ�ติส�ม�รถเขียนคำ�ร้องพร้อมแนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
 สำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชนของผูต้อ้งขงั สำ�หรบัในกรณทีีญ่�ตเิปน็ผูย้ืน่
 คำ�ร้องให้แนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�น และสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
 ของญ�ติ (ในกรณีท่ีญ�ติและผู้ต้องขังคนละน�มสกุล ให้เตรียมเอกส�ร
 ที่ส�ม�รถยืนยันคว�มเป็นเครือญ�ติได้อย่�งชัดเจน) และยื่นคำ�ร้องได้ที่
 เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
   2. เจ้�หน้�ทีข่องเรอืนจำ�/ ทณัฑสถ�นตรวจสอบคณุสมบติั ห�กไมม่คีณุสมบตัิ
 ต�มหลักเกณฑ์ฯ เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นจะแจ้งผู้ต้องขัง/ญ�ติทร�บ 
 ห�กมีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์ฯ จะรวบรวมเอกส�รท่ีเก่ียวข้องร�ยง�น
 กรมร�ชทัณฑ์เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป
  3. กรมร�ชทัณฑ์พิจ�รณ�แล้ว แจ้งผลให้เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นทร�บ 
 ห�กผู้ต้องขังเหลือกำ�หนดโทษเกินอำ�น�จก�รควบคุมของเรือนจำ�/ทัณฑสถ�น
 ท่ีขอย้�ย จะพิจ�รณ�เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นใกล้เคียงท่ีอยู่ในอำ�น�จก�รควบคุม

โทรศัพท์  0 2967 2222
โทรสาร   0 2967 3302
เว็บไซต์   www.correct.go.th
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation

  มีภ�รกิจเก่ียวกับก�รป้องกัน ก�รปร�บปร�ม ก�รสืบสวนคดีคว�มผิด
ท�งอ�ญ�ที่ต้องดำ�เนินก�รสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีก�รพิเศษต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

1. รับผิดชอบง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
 ก�รสอบสวนคดีพิเศษและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
2. ป้องกัน ปร�บปร�ม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษต�มกฎหม�ย
 ว่�ด้วยก�รสอบสวนคดีพิเศษ และต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร
 คดีพิเศษประก�ศกำ�หนดหรือต�มมติของคณะกรรมก�รคดีพิเศษตลอดจน
 ปฏิบัติง�นต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�และกฎหม�ยอ่ืน 
 อันเกี่ยวกับคว�มผิดท�งอ�ญ�ที่เป็นคดีพิเศษ
3. ศึกษ� รวบรวม จัดระบบ และวิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ก�ร
 ปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รสอบสวน
 คดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปร�บปร�ม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
4. จัด ใ ห้มี ก�รศึกษ� อบรม และพัฒน�ระบบง�นก�รสืบสวน
 และสอบสวนคดีพิเศษก�รพัฒน�คว�มรู้และก�รประเมินสมรรถภ�พ
 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของข้�ร�ชก�ร พนักง�นร�ชก�รและลูกจ้�งของกรม 
 และบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่�จะมีฐ�นะเป็นพนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ
 หรือเจ้�หน้�ที่คดีพิเศษหรือไม่
5. ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นกฎหม�ยและระเบียบที่อยู่ในอำ�น�จหน้�ที่
 ของกรมและง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของกรม 
 หรือต�มที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย
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• ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องแจ้งเบาะแส ร้องเรียน และร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยบริก�รประช�ชน ศูนย์บริห�รคดีพิเศษ ชั้น G
  Call Center 1202 หรือ โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 1218
• ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและผู้มายื่นขอข้อมูลข่าวสาร
  ตดิตอ่ศนูยบ์รกิ�รขอ้มลูข�่วส�ร สว่นชว่ยอำ�นวยก�รและประช�สัมพันธ์ ชัน้ G
 โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 3055 โทรส�ร 0 2975 9889
 • ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
  ตดิตอ่ทีอ่�ค�รรฐัประศ�สนภักดี ศนูยร์�ชก�รเฉลมิพระเกยีรติฯ อ�ค�ร B (ชัน้ 8)
  โทรศัพท์ 0 2142 2768-71 โทรส�ร 0 2143 9021

งานบริการประชาชน

ช่องทางการติดต่อ

• ติดต่อด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อ�ค�รกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ชั้น G เลขท่ี 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
 กรุงเทพฯ 10210
• ติดต่อขอคำ�ปรึกษ�กฎหม�ยท�งโทรศัพท์และโทรศัพท์ส�ยด่วน 
 Call Center 1202
 โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 1218
• เว็บไซต์ ผ่�นช่องท�งรับเรื่อง แจ้งเบ�ะแส ร้องเรียน และร้องทุกข์ 
 www.dsi.go.th
• ติดต่อโดยทำ�เป็นหนังสือพร้อมลงล�ยมือชื่อ และส่งท�งไปรษณีย์
 ลงทะเบียน 
  เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
• ท�ง Application กรมสอบสวนคดีพิเศษ บนระบบ Android
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สำานักงานกิจการยุติธรรม
Office of Justice Affairs

“กฎหมายและระบบงาน
ในกระบวนการยุติธรรม”
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• รับผิดชอบในง�นธุรก�รของคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�น
 ยุติธรรมแห่งช�ติและดำ�เนินก�รต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย
• ศึกษ� วิเคร�ะห์นโยบ�ย แผนยุทธศ�สตร์ และแนวท�งก�รบริห�รง�น
 กระบวนก�รยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�น
 ยุติธรรมแห่งช�ติ
• สนับสนุนและดำ�เนนิง�นต�มแผนแมบ่ทก�รบรหิ�รง�นยตุธิรรมแหง่ช�ติ
• ประส�นและดำ�เนินก�รวิจัยด้�นกฎหม�ย ระบบง�นยุติธรรมและท�ง
 ด้�นอ�ชญ�วิทย� รวมท้ังติดต�มและประเมินผลก�รบังคับใช้กฎหม�ย
 ในกระบวนก�รยุติธรรมและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
• พัฒน�กฎหม�ยและระบบง�นในกระบวนก�รยุติธรรม
• ดำ�เนินก�รและสนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรในกระบวนก�รยุติธรรม
 และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• บริห�รกองทุนเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�ก�รบริห�รง�นยุติธรรม
• ปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของสำ�นักง�น 
 หรือต�มที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

มีหน้าท่ี
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• บริการเอกสารด้านวิชาการ เช่น ผลง�นวิจัย ข้อมูลกฎหม�ย ว�รส�ร
 กระบวนก�รยุติธรรม

งานบริการประชาชน

เว็บไซต์ www.oja.go.th

ช่องทางการรับบริการ
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• บริการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ 
 Info Graphics

เว็บไซต์ www.oja.go.th
Facebook สำานักงานกิจการยุติธรรม (www.facebook.com/weareoja)

• สำานักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษาฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10200
• โทรศัพท์ 0 2141 3666
• โทรสาร 0 2143 8933
• เว็บไซต์  www.oja.go.th 
• Facebook สำานักงานกิจการยุติธรรม (www.facebook.com/weareoja)

ช่องทางการรับบริการ

ช่องทางการติดต่อ
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สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Scienec Thailand

    มีภ�รกิจเกี่ยวกับให้บริก�รตรวจพิสูจน์หลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์และ
ท�งก�รแพทย์ประกอบก�รดำ�เนินคดีอย่�งมีม�ตรฐ�น ภ�ยใต้คณะกรรมก�รกำ�กับ
ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ โดยมีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจพิสจูนห์ลักฐ�นท�งนติวิทิย�ศ�สตรแ์ละท�งก�รแพทย์เพือ่ประกอบ
 ก�รดำ�เนินคดีต�มคำ�ร้องขอ ให้บริก�รด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ เพื่อก�ร
 คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองและอำ�นวยคว�มยุติธรรมแก่เด็ก
 และเย�วชนและก�รให้บริก�รเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่�งหนึ่งอย่�งใด
 ต�มคำ�ร้องขอ
2. ส่งเสริมและพัฒน�ก�รให้บริก�รด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์เอกชน
3. พัฒน�ง�นด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น
4. ร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐในก�รทำ�วิจัย 
 เพื่อพัฒน�กำ�หนดค่�พื้นฐ�นท�งด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์
5. เป็นสำ�นักง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รพัฒน�
 ก�รติดต�มคนห�ยและก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม (ค.พ.ศ.)
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 งานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.การแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางการติดต่อได้แก่

•   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 โดยก�รแจ้งร�ยละเอียด ดังนี้

• ชื่อ-สกุล ผู้ร้องทุกข์
• ที่อยู่ปัจจุบัน
• หม�ยเลขโทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้
• หม�ยเลขโทรส�ร (ถ้�มี)
• แจ้งวตัถปุระสงคใ์นก�รรอ้งทกุข ์เชน่ ตรวจ / ผ�่พสิจูนศ์พ ตรวจพสิจูน์
  วัตถุพย�น สอบถ�มข้อเท็จจริงในประเด็นต่�ง ๆ หรืออื่น ๆ เป็นต้น
• ช้ีแจงร�ยละเอยีด หรอืทีม่�ทีไ่ปของก�รรอ้งทกุข ์หรอืเหตกุ�รณต์�่ง ๆ
 ที่เกิดขึ้น
• แนบเอกส�รหรือหลักฐ�นประกอบ ได้แก่ สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว
 ประช�ชน สำ�เน�ทะเบียนบ้�น หนังสือร้องทุกข์ (ถ้�มี) เอกส�รอื่น ๆ 
 เพื่อประกอบก�รร้องทุกข์
  หม�ยเหตุ :  จ่�หน้�ซองถึง สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม
 ( กลุ่ ม บ ริ ห � รจั ด ก � ร วั ต ถุ พย �น  -  รั บ เรื่ อ ง ร � ว ร้ อ งทุ ก ข์ ) 
 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี  ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210
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การติดต่อด้วยตนเอง
  ให้นำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนติดต่อในวันเวล�ร�ชก�ร ต้ังแต่เวล� 08.30 - 16.30 น.
 ไดท้ีก่ลุ่มบรหิ�รจดัก�รวตัถุพย�น กองนิตวิทิย�ศ�สตร ์สถ�บนันติวิทิย�ศ�สตร์ 
อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี  ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมห�นคร 10210

2.กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

2.1 รับ - ส่งวัตถุพย�น เพื่อตรวจพิสูจน์ท�งนิติวิทย�ศ�สตร์
2.2 รับผลก�รตรวจพิสูจน์ท�งนิติวิทย�ศ�สตร์
2.3 รับคืนวัตถุพย�นที่ตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ
2.4 ให้คำ�แนะนำ�ในก�รนำ�ส่งวัตถุพย�นเพื่อก�รตรวจพิสูจน์ท�ง
 นิติวิทย�ศ�สตร์อย่�งถูกวิธี
2.5 ให้คำ�แนะนำ�ในก�รเก็บรวบรวมวัตถุพย�น และวิธีก�รบรรจุหีบห่อ
 วัตถุพย�นที่เหม�ะสมต่อก�รตรวจพิสูจน์
2.6 ประส�นง�นในกระบวนก�ร ก่อน / ระหว่�ง / หลัง ก�รตรวจพิสูจน์
 วัตถุพย�นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์
2.7 รับเรื่องร�วร้องทุกข์ท�งด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ :
 • ก�รผ่�พิสูจน์ศพซ้ำ�
 • ก�รให้คว�มเห็นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์
 และสถ�นที่เกิดเหตุ
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การนำาส่งวัตถุพยานเพ่ือตรวจพิสูจน์ท่านสามารถนำาส่งวัตถุพยานได้2วิธีดังน้ี

1. ผู้นำ�ส่งวัตถุพย�นจะต้องเป็นพนักง�นสอบสวนเจ้�ของคดี หรือผู้ที่
 ได้รับมอบหม�ยจ�กพนักง�นสอบสวนเจ้�ของคดี (โดยระบุไว้ใน
 หนังสือนำ�ส่งวัตถุพย�น) หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
2. ต้องมีหนังสือนำ�ส่งวัตถุพย�น ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำ�เน� 1 ฉบับ
 โดยหนังสือนำ�ส่งวัตถุพย�นจะต้องระบุร�ยละเอียด ดังนี้
 • พฤติก�รณ์คดี
 • ร�ยละเอียดวัตถุพย�นที่จะส่งตรวจพิสูจน์พร้อมจำ�นวน
 • วัตถุประสงค์ในก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�น
3. ผู้นำ�ส่งวัตถุพย�นจะต้องนำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนม�ด้วยทุกคร้ัง 
 เ พ่ือใช้เ ป็นเอกส�รยืนยันตัวบุคคลของก�รนำ�ส่ งวัตถุพย�น

1. จัดทำ�หนังสือนำ�ส่งวัตถุพย�นฉบับจริง 1 ฉบับ โดยหนังสือนำ�ส่ง
 วัตถุพย�นจะต้อง ระบุร�ยละเอียด ดังนี้
 • พฤติก�รณ์คดี
 • ร�ยละเอียดวัตถุพย�นที่จะส่งตรวจพิสูจน์พร้อมจำ�นวน
 • วัตถุประสงค์ในก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�น
 2. บรรจุวัตถุพย�นลงในหีบห่อที่เหม�ะสมต่อก�รตรวจพิสูจน์ท�งห้อง
 ปฏิบัติก�ร โดยก�รแยกบรรจุวัตถุพย�น 1 ชิ้น ต่อ 1 หีบห่อ (ยกเว้น
 พย�นเอกส�รที่ส�ม�รถรวมได้ในหีบห่อเดียวกัน จ�กนั้นปิดผนึก
 หีบห่อวัต ถุพย�น และวัน ท่ี ท่ีทำ �ก�รจัด เก็บวัตถุพย�นนั้น )
 3. นำ�หนังสือนำ�ส่งวัตถุพย�น (ข้อ 1.) และวัตถุพย�นที่ปิดผนึก
 เรียบร้อยแล้ว (ข้อ 2.) บรรจุใส่ซองหรือกล่องไปรษณีย์อีกครั้ง
 เพื่อนำ�ส่งม�ยังสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์
 4. จ่�หน้� “เรียน ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ (กลุ่มบริห�ร
 จัดก�รวัตถุพย�น)”

การนำาส่งด้วยตนเอง ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

 การนำาส่งทางไปรษณีย์ ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   • วิธีก�รและขั้นตอนก�รนำ�ส่งวัตถุพย�น
  •   วิธีก�รและขั้นตอนก�รรับผลก�รตรวจพิสูจน์
  • วิธีก�รและขั้นตอนก�รรับคืนวัตถุพย�น
  •   วิธีก�รบรรจุหีบห่อวัตถุพย�นให้มีคว�มเหม�ะสมต่อก�รตรวจพิสูจน์

 การรบัผลตรวจพสิจูนท์างนติวิทิยาศาสตร ์ทา่นสามารถรบัผลตรวจฯ ได้ 2 ช่องทาง
ดังนี้
1. ก�รรับผลตรวจด้วยตนเอง ต่อเมื่อ......
   • ท่�นได้แจ้งคว�มประสงค์ไว้กับกลุ่มบริห�รจัดก�รวัตถุพย�นในวันที่ท่�นนำ�ส่ง
  วัตถุพย�นด้วยตนเอง
   • ท่�นได้แจ้งคว�มประสงค์ท�งโทรศัพท์ม�ยังกลุ่มบริห�รจัดก�รวัตถุพย�น
  หม�ยเลข 0 2142 3593

ติดตามความคืบหน้าของการตรวจพิสูจน์และผลการตรวจพิสูจน์

วิธีการและข้ันตอนการย่ืนเร่ืองร้องทุกข์ติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินการ
ร้องทุกข์

  โทรศัพท์. 0 2142 3593, 0 2142 3547

  โทรศัพท์. 0 2142 3593

  โทรศัพท์ 0 0142 3620, 0 0142 3547
  โทรสาร. 0 2143 9099
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   1. หนังสือขอรับผลก�รตรวจพิสูจน์ ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำ�เน� 1 ฉบับ
 โดยระบุช่ือ-สกุล ผู้ที่จะม�รับผลก�รตรวจฯ ไว้ในหนังสือฉบับดังกล่�วด้วย
   2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ม�รับผลก�รตรวจฯ ซ่ึงจะต้องตรงกับชื่อที่
 ระบุไว้ในหนังสือขอรับผลก�รตรวจพิสูจน์ เพื่อใช้เป็นเอกส�รยืนยันตัวบุคคล
 ของก�รรับผลก�รตรวจพิสูจน์
  2. ก�รรับผลตรวจฯ ท�งไปรษณีย์ ต่อเมื่อ......
 • ท่�นนำ�ส่งวัตถุพย�นท�งไปรษณีย์
 • ท่�นได้แจ้งคว�มประสงค์ไว้กับกลุ่มบริห�รจัดก�รวัตถุพย�น ในวันที่ท่�น
  นำ�ส่งวัตถุพย�นด้วยตนเอง
 • ท่�นได้แจ้งคว�มประสงค์ท�งโทรศัพท์ม�ยังกลุ่มบริห�รจัดก�รวัตถุพย�น 
  หม�ยเลข  0 2142 3593

 • ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นท�งชีววิทย� (DNA)
 • ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นท�งเคมี
 • ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นอ�วุธปืนและวัตถุพย�นท�งฟิสิกส์
 • ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นล�ยพิมพ์นิ้วมือ ฝ่�มือ และฝ่�เท้�
 • ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์พย�นเอกส�ร
 • ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นท�งอิเล็กทรอนิกส์

 **เอกสารในการติดต่อขอรับผลการตรวจฯ มีดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งตรวจวัตถุพยาน
กรุณาติดต่อ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2142 3593, 0 2142 3547

ก�รให้บริก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์
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3.การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางชีววิทยา(DNA)ให้บริการดังนี้

 3.1 ก�รตรวจวเิคร�ะห์ท�งซโีรโลย ีประกอบด้วยก�รตรวจพสิจูนว์ตัถพุย�น
 ท�งชีวภ�พต่�ง ๆ เช่น คร�บโลหิต, เส้นผม, คร�บอสุจิ, ตัวอสุจิ 
 เป็นต้น
 3.2 ก�รตรวจรปูแบบส�รพนัธกุรรม เพือ่พสิจูนบ์คุคล พิสจูนค์ว�มสมัพนัธ ์
 บิด� ม�รด� และบุตรและท�งเครือญ�ติท่ีสืบเชื้อส�ยจ�กบรรพบุรุษ
 เดียวกัน โดยใช้เทคนิค STR, Y-STR, X-STR Analysis และ mtDNA 
 Analysis จ�กวัตถุพย�นท�งชีววิทย�

 ชนิดวัตถุพยานสำาหรับส่งตรวจสารพันธุกรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. วัตถุพย�นที่ได้จ�กตัวบุคคลโดยตรง เช่น เยื่อบุกระพุ้งแก้ม 
 โลหิตสด เส้นผม เป็นต้น
2. วตัถพุย�นท่ีไดจ้�กสิง่สง่ตรวจต่�ง ๆ  ซ่ึงม�จ�กของเหลวจ�กร�่งก�ย
 อ�ท ิคร�บโลหติทีต่ดิอยูท่ีอ่�วธุทีใ่ชก้อ่เหตุ คร�บอสุจิทีผ้่�ปทูีน่อน 
 เปน็ตน้ ซึง่วตัถพุย�นเหล�่นีส้�ม�รถสง่ตรวจส�รพนัธกุรรมไดท้ัง้สิน้    

การเก็บวัตถุพยานให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการตรวจสารพันธุกรรม
  1. สวมถุงมือทุกครั้งก่อนสัมผัสวัตถุพย�นเพื่อป้องกันก�รปนเปื้อน
  2. วัตถุพย�นต้องเก็บในหีบห่อที่ไม่มีคว�มชื้น ถ้�วัตถุเปียกชื้นต้อง
 ผึง่ลมใหแ้หง้ในทีร่่ม (ห้�มนำ�ไปต�กแดดโดยตรง) กอ่นบรรจุหบีหอ่
  3. บรรจุวัตถุพย�นแต่ละช้ินแยกกันในหีบห่อท่ีเหม�ะสมกับวัตถุพย�นน้ัน
  4. ป้�ยบ่งชี้ที่ติดบนหีบห่อ ต้องมีก�รระบุให้ชัดเจนไว้เป็นวัตถุพย�น
 ประเภทใด เกบ็จ�กสถ�นทีใ่ด วนัท่ีและเวล�ท่ีจัดเกบ็ และชือ่ผู้เกบ็
  5. ผู้เก็บวัตถุพย�นต้องลงล�ยมือช่ือ วันที่และเวล�จัดเก็บวัตถุพย�น
 กำ�กับท่ีรอยปิดผนึกของหีบห่อวัตถุพย�นทุกแห่ง เพื่อป้องกัน
 ก�รสับเปลี่ยนวัตถุพย�น
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4.1 ก�รตรวจพิสูจน์ห�ย�และส�รพิษในชีววัตถุ เช่น ย�นอนหลับกลุ่ม 
 Benzodiazepines ที่อ�จใช้ในคดีคว�มผิดท�งเพศหรือคดีฆ�ตกรรม
 รวมทั้งก�รตรวจห�ส�รพิษชนิดต่�ง ๆ เช่น ย�ฆ่�แมลงที่ใช้ในกรณี
 ฆ่�ตัวต�ยหรือว�งย�พิษ
  4.2 ก�รตรวจพิสูจน์ส�รเสพติดในชีววัตถุ เช่น ส�รเสพติดกลุ่มแอมเฟต�มีน 
 (ย�บ้�) กลุ่มโอปิเอต (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน) และกลุ่มแคนน�บินอยด์ 
 (กัญช�)
  4.3 ก�รตรวจพสิจูนห์�แอลกอฮอลแ์ละส�รระเหยในชวีวตัถ ุและวตัถพุย�น
 ต่�ง ๆ เช่น เอท�นอล ทินเนอร์ และส�รระเหยอื่น ๆ
  4.4 ก�รตรวจพสิจูนน้์ำ�มนัเชือ้เพลงิในคดเีพลงิไหม้ เพือ่ห�รอ่งรอยของก�ร
 ว�งเพลิง ตัวอย่�งที่ใช้พิสูจน์ ได้แก่ เศษซ�กที่ได้จ�กที่เกิดเหตุในคดี
 เพลิงไหม้ หรือเสื้อผ้�ของผู้ต้องสงสัย เพื่อตรวจห�น้ำ�มันเชื้อเพลิง เช่น
 น้ำ�มันดีเซล น้ำ�มันเบนซิน น้ำ�มันก๊�ด เป็นต้น
  4.5 ก�รตรวจพิสูจน์ห�ส�รระเบิด (Pre/Post Blast Expolsive) เช่น 
 RDX TNT PETN ฯลฯ ตวัอย�่งทีใ่ชพ้สูิจน์ ได้แก ่วตัถุพย�นต่�ง ๆ   ดิน กิง่ไม้
 เศษซ�กหลังก�รระเบิด ก้�นสำ�ลีหรือผ้�เช็ดคร�บต้องสงสัยจ�ก
 เสื้อผ้� เป็นต้น
  4.6 ก�รตรวจพิสูจน์ Trace Evidence ต่�ง ๆ เช่น เส้นใย เป็นต้น

4.การให้บรกิารตรวจพสูิจน์วตัถพุยานทางเคมีขอบเขตการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่
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5.การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
 ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

6.การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานลายพิมพ์นิ้วมือฝ่ามือและฝ่าเท้า
 ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

 6.1 ตรวจล�ยพิมพ์นิ้วมือบนเอกส�รนิติกรรมเปรียบเทียบกับล�ยพิมพ์
 นิ้วมือตัวอย่�ง
 6.2 ตรวจล�ยพมิพน้ิ์วมอื 10 นิว้ / ฝ�่มอืขว�และซ้�ย / ฝ่�เท�้ขว�และซ้�ย 
 ของบุคคลท่ีต้องก�รตรวจยืนยัน, บุคคลนิรน�มฯ เปรียบเทียบกับล�ยพิมพ์
 นิว้มอื 10 นิว้ / ล�ยพมิพฝ์�่มอืขว�และซ้�ย / ล�ยพิมพ์ฝ่�เท้�ขว�และ
 ซ้�ยตัวอย่�ง
 6.3 ตรวจล�ยน้ิวมือ / ฝ่�มือ / ฝ่�เท้�ที่ตรวจเก็บจ�กวัตถุพย�นในคดี
 หรืออื่นๆ เปรียบเทียบกับล�ยพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว / ล�ยพิมพ์ฝ่�มือ
 ขว�และซ�้ย / ล�ยพมิพฝ์�่เท�้ขว�และซ�้ยของผูต้อ้งสงสยัหรอืตวัอย�่ง
 6.4. ก�รตรวจห�รอยล�ยนิ้วมือ / ฝ่�มือ / ฝ่�เท้� บนพย�นวัตถุ

5.1 ตรวจพิสจูนอ์�วธุปนืและรอ่งรอยเครือ่งมอื (Firearm and Toolmark 
 Examinations)
  5.2 ตรวจพิสูจน์เขม่�ปืน (Gun Shot Residue Examinations)
 5.3 ตรวจสอบวัตถุพย�นท�งฟิสิกส์ (Physical Trace Evidence 
 Examinations)

1. ประเภทของคดี และเลขคดี หรือประเภทของก�รตรวจ
2. ชื่อโจทก์ / ผู้เสียห�ย
3. ข้อกล่�วห�

การทำาหนังสือเพื่อส่งตรวจลายนิ้วมือและฝ่าเท้า ประกอบด้วย
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4. วัน เวล� และสถ�นที่เกิดเหตุ
5. ร�ยละเอียดหรือพฤติก�รณ์ ข้อเท็จจริง โดยสังเขป
6. ร�ยก�รของกล�งและบริเวณที่ตรวจพบ หรือสถ�นที่ตรวจพบและ 
 จำ�นวน ระบุให้ชัดเจน
7. ร�ยก�รตัวอย่�งที่ให้ตรวจและจำ�นวน
8. จุดประสงค์ในก�รตรวจ
9. ชือ่เจ�้หน้�ที ่/ ผู้รบัผิดชอบ พรอ้มเบอร์โทรศพัทเ์พื่อก�รประส�นง�น

 ขอบเขตก�รให้บริก�ร ได้แก่ ตรวจพิสูจน์ล�ยมือเขียนข้อคว�มและล�ยมือ
ช่ือ (ล�ยเซ็น) ตรวจพิสูจน์รอยตร�ประทับ ตรวจพิสูจน์รูปรอยดวงตร�ไม้ / ไม้ซุง
ตรวจพิสูจน์ระบบก�รพิมพ์, เครื่องหม�ยก�รค้�, แม่พิมพ์ต่�ง ๆ ก�รตรวจพิสูจน์
เอกส�รสำ�คัญท�งร�ชก�ร ตรวจพิสูจน์ร่องรอยก�รขูดลบ ต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ตรวจพิสูจน์ข้อคว�มจ�กรอยกดบนกระด�ษ ตรวจพิสูจน์ชนิดหมึกและกระด�ษ 
ตรวจพิสูจน์ธนบัตร ตรวจพิสูจน์อักษรพิมพ์ดีด เป็นต้น

7.การให้บริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

การจัดเตรียมเอกสารตัวอย่างเพื่อส่งตรวจพิสูจน์แบ่งได้เป็น2ประเภทคือ

 1. ตัวอย่�งล�ยมือเขียน / ล�ยมือช่ือท่ีเคยเขียนไว้เดิมในเอกส�รต�มสถ�นท่ีต่�ง ๆ
 ของรัฐและเอกชน เช่น ศ�ล สถ�นีตำ�รวจ ธน�ค�ร ที่ว่�ก�รอำ�เภอ (เขต)
 สหกรณ์ สำ�นักง�นที่ดิน ขนส่ง อบจ. อบต. สถ�นพย�บ�ล ไฟฟ้� 
 สถ�นศึกษ� สรรพ�กร ที่ทำ�ง�น เป็นต้น
 2. ตวัอย�่งล�ยมอืเขยีน / ล�ยมอืชือ่ทีเ่ขยีน ตอ่หน�้พนกัง�นสอบสวนหรอืศ�ล
 ในกระด�ษที่มีเส้นบรรทัดจำ�นวน 5 หน้�กระด�ษเต็ม และเจ้�หน้�ที่
 ต้องรับรองเอกส�รทุกแผ่น
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2.1 ประเภทของคดี และหม�ยเลขของคดี ......................
  2.2 ชื่อโจทก์ - ผู้เสียห�ย และอ�ยุ ........................
  2.3 ชื่อจำ�เลย - ผู้ต้องห� และอ�ยุ ......................
  2.4 ข้อพิพ�ท - ข้อกล่�วห�ใดบ้�ง ........................
  2.5 วัน เวล� และสถ�นที่เกิดเหตุ ........................
  2.6 ร�ยละเอียดที่พิพ�ทหรือพฤติก�รณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสังเขป  
  2.7 คว�มเสียห�ยทุนทรัพย์ที่พิพ�ทหรือร�ค�ทรัพย์สินที่เป็นมูลเหตุ
 แห่งก�รพิพ�ท เป็นจำ�นวนเท่�ใด
  2.8 ร�ยก�รของเอกส�รปัญห�ก�รพิพ�ทที่ต้องก�รให้ตรวจพิสูจน์
 มีอะไรบ้�ง ในแต่ละร�ยก�รมีจำ�นวนเท่�ใด ระบุให้ชัดเจนและจัดส่ง
 เอกส�รที่เป็นต้นฉบับ ห�กเอกส�รต้นฉบับสูญห�ยให้แจ้งในหนังสือ
 นำ�ส่งด้วย
  2.9 ร�ยก�รเอกส�รตัวอย่�งที่ต้องก�รให้ตรวจเปรียบเทียบมีอะไรบ้�ง
 ในแต่ละร�ยก�รมีจำ�นวนเท่�ใด ระบุให้ชัดเจนและจัดส่งเอกส�ร
 ที่เป็นต้นฉบับด้วย
2.10 จุดประสงค์ในก�รตรวจพิสูจน์มีอะไรบ้�ง ระบุเป็นลำ�ดับให้ชัดเจน
  2.11 ชื่อพนักง�นสอบสวน / ผู้รับผิดชอบ พร้อมหม�ยเลขโทรศัพท์เพ่ือ
 สะดวกในก�รติดต่อ
  2.12 จัดส่ ง เอกส�รต�มสถ�นที่ติดต่อและเขียนมุมล่�งด้�นขว�
 ซองจดหม�ยว่� ตรวจพิสูจน์พย�นเอกส�ร

การทำาหนังสือส่งตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
  เรียน ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ โดยมีประเด็นใจคว�มสำ�คัญดังนี้ 

“ตรว
จพิสูจ

น์

พยาน
เอกสา

ร”
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 คำาแนะนำาการจัดส่งพยานเอกสารตรวจพิสูจน์
  1. อย่�ให้พย�นเอกส�รเปียกน้ำ� หรือถูกคว�มชื้น
  2. อย่�นำ�พย�นเอกส�รท�ก�วปิดผนึกบนกระด�ษอื่น ๆ หรือเย็บลวด
 ตรงบริเวณที่ต้องก�รตรวจพิสูจน์
  3. อย่�พับพย�นเอกส�รให้เกิดรอยพับใหม่ หรือในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็น
 ต้องพับให้หลีกเลี่ยงก�รพับบริเวณที่ต้องตรวจพิสูจน์
  4. อย่�ตัด ฉีก ทำ�เครื่องหม�ยใด ๆ โดยไม่จำ�เป็นลงในพย�นเอกส�ร
  5. บรรจุพย�นเอกส�รใส่ในซองที่มีขน�ดเหม�ะสม
  6. พย�นเอกส�รฉบับที่เป็นปัญห�และฉบับท่ีเป็นตัวอย่�งในก�รตรวจ
 เปรียบเทียบนั้นต้องเป็นฉบับจริง

8.การให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์สื่อส�รเคลื่อนที่
  3. สื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภท เช่น Thumb Drive, Memory Card 
 ชนิดต่�งๆ
  4. อุปกรณ์เครือข่�ย

 ห้องปฏิบัติก�รกลุ่มตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ให้บริก�ร
ตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�นดิจิทัล เฉพ�ะวิธีทดสอบ Data Recovery เท่�นั้น เพื่อเป็น
หลักฐ�นสนับสนุนกระบวนก�รยุติธรรม
 โดยมีขอบเขตก�รให้บริก�ร ประกอบด้วย

หมายเหตุ : พย�นหลักฐ�นดิจิทัลในเอกส�รฉบับนี้หม�ยคว�มรวมถึงคอมพิวเตอร์
สื่อบันทึกข้อมูลต่�ง ๆ เครื่องมือสื่อส�รเคลื่อนท่ี และอุปกรณ์เครือข่�ยคอมพิวเตอร์ 
หม�ยคว�มรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์และแล็ปท็อปเครื่องมือส่ือส�รเคล่ือนที่ 
หม�ยคว�มรวมถึง สม�ร์ทโฟน โทรศัพท์เคล่ือนที่ และแท็บเล็ต Terabyte (TB) 
หม�ยถึงหน่วยวัดคว�มจุของหน่วยคว�มจำ�หรือฮ�ร์ดดิสก์ โดยที่ 1 TB มีขน�ดคว�มจุ 
เท่�กับ 1,024 Gigabyte (หรือหนึ่งล้�นล้�นไบต์)
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เอกสารในการขอรับใบรายงานชันสูตร
 กรณีมอบอำานาจ

1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้เสียชีวิต จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้เสียชีวิต จำ�นวน 1 ชุด
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้มอบอำ�น�จ จำ�นวน 1 ชุด
4. สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้มอบอำ�น�จ จำ�นวน 1 ชุด
5. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้รับมอบอำ�น�จ จำ�นวน 1 ชุด
6. สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้รับมอบอำ�น�จ จำ�นวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอำ�น�จ ติดอ�กรแสตมป์ 10 บ�ท จำ�นวน 1 ชุด
8. ใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต จำ�นวน 1 ชุด

9.การขอรับศพรับรายงานชันสูตรขอออกใบมรณบัตร

  1. หนังสือขอรับศพจ�กสถ�นีตำ�รวจในท้องที่เกิดเหตุ (ทร.18)
  2. สำ�เน�บัตรประช�ชน และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้เสียชีวิต (โดยลงน�ม
 รับรองสำ�เน�ถูกต้อง)
  3. สำ�เน�บัตรประช�ชน และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้รับศพ (โดยลงน�มรับรอง
 สำ�เน�ถูกต้อง)
  4. สำ�เน�ทะเบียนสมรสในกรณีผู้รับศพเป็นส�มีหรือภรรย�ของผู้เสียชีวิต
  5. หนังสือแสดงก�รขอรับศพจ�กสถ�นทูตฯ กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ

  เอกส�รสำ�หรับดำ�เนินก�รขอรับศพ ณ ห้องศพโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธ�นี ประกอบด้วย

• ผู้รับศพต้องเป็นญ�ติส�ยตรงของผู้เสียชีวิตเท่�นั้น เช่น พ่อ แม่ หรือลูกของผู้เสียชีวิต
 เท่�นั้น
• ญ�ติส�ม�รถยื่นเอกส�รขอรับศพได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดร�ชก�ร ตั้งแต่เวล� 
 08.30-16.30 น. เท่�นั้น
• ห�กญ�ติมีคว�มประสงค์ขอไม่ให้ผ่�ชันสูตรศพ กรุณ�ติดต่อเจ้�หน้�ที่สถ�บัน
 นิติวิทย�ศ�สตร์ ณ ห้องศพโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติโดยด่วน 
 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทำ�ก�รชันสูตรพลิกศพ
• ก�รดำ�เนินก�รขอรับศพกับสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
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เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นเพื่อขอรับใบรายงานการชันสูตร
กรณีของญาติสายตรง

เอกสารสำาหรับดำาเนินการขอออกใบมรณบัตร

กรณีเจ้าพนักงานสอบสวน

 1. หนงัสอืรบัรองก�รต�ย (ท.ร.4/1 ตอนที ่1)  จ�กสถ�บนันติวิทิย�ศ�สตร์
 2. สำ�เน�บันทึกประจำ�วันจ�กสถ�นีตำ�รวจในท้องที่เกิดเหตุ
 3. สำ�เน�บัตรประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ เสียชีวิต 
 อย่�งละ 1 แผ่น
 4. สำ�เน�บัตรประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ขอใบมรณบัตร
 ญ�ติส�ยตรง อย่�งละ 1 แผ่น
 5. สำ�เน�ทะเบียนสมรสในกรณีผู้รับศพเป็นส�มีหรือภรรย�ผู้เสียชีวิต
  ให้นำ�เอกส�ร 1 - 5 ไปติดต่อที่อำ�เภอ / เขต หรือเทศบ�ล ที่พบ
 ผู้ เสียชีวิต  เพื่อขอรับใบมรณบัตรดังกล่�วภ�ยใน 24 ชั่วโมง 
 หลังพบผู้เสียชีวิต

 1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
 2. สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
 3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้รับศพ 1 ชุด
 4. สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้รับศพ 1 ชุด
 5. สำ�เน�ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
 6. สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อ – น�มสกุล (ถ้�มี) 1 ชุด
 7. สำ�เน�ทะเบียนสมรส (ถ้�มี) 1 ชุด
 8. หนังสือของประกันชีวิตในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต 1 ชุด

 1. หนังสือขอรับใบร�ยง�นชันสูตรจ�กสภ.ท้องที่เกิดเหตุนั้น ๆ
 2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร 1 ชุด

รับใบรายงานการชันสูตรศพติดต่อ : เจ้าหน้าที่กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร บี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์. 0 2142 3587, 0 2142 3588
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 สถานที่ติดต่อกลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 9 
(ขึ้นลิฟต์กรมที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ท�งทิศตะวันออกของอ�ค�ร) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์. 0 2143 9134

1. รับแจ้งเหตุบุคคลสูญห�ยและศพนิรน�ม
 2. ตรวจพิสูจน์ศพนิรน�มเพื่อพิสูจน์บุคคล
 3. ก�รจดัทำ�ฐ�นขอ้มลูบคุคลสญูห�ย ฐ�นขอ้มลูศพนริน�ม และก�รวเิคร�ะห์
 เปรียบเทียบข้อมูล
 4. ง�นวิจัยและพัฒน�ง�นด้�นก�รพิสูจน์บุคคลสูญห�ย และศพนิรน�ม

10.การให้บริการรับแจ้งบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

ขอบเขตการให้บริการ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการร้องทุกข์บุคคลสูญหาย /
เอกสารของผู้สูญหาย

 1. สำ�เน�บันทึกประจำ�วันของสถ�นีตำ�รวจที่รับแจ้งคว�มบุคคลสูญห�ย
 2. สำ�เน�บัตรประช�ชน
 3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น พร้อมทะเบียนบ้�นฉบับจริง
 4. ภ�พถ่�ยหน้�ตรงล่�สุดของผู้สูญห�ย หรือภ�พถ่�ยที่แสดง
 เอกลกัษณบ์คุคลของผูส้ญูห�ย เชน่ รอยสกั เปน็ตน้ (ภ�พถ�่ยควรเปน็
 ภ�พถ่�ยแบบสีและส�ม�รถนำ�ม�ได้ม�กกว่� 1 ภ�พ)
 5. ประวัติก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์ เช่น ภ�พถ่�ยรังสี เป็นต้น (ถ้�มี)
 6. ล�ยพิมพ์นิ้วมือ (ถ้�มี)
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 1. ก�รตรวจร่�งก�ย ก�รตรวจร่�งก�ยบุคคลเพื่อประเมินสภ�พบ�ดแผล
 และก�รบ�ดเจ็บ เช่น กรณีทำ�ร้�ยร่�งก�ย ก�รท�รุณกรรมเด็ก 
 กรณีท�งเพศ ฯลฯ
 2. ก�รตรวจส�รพันธุกรรมบุคคล
 • เพื่อประกอบก�รดำ�เนินคดี
 • เพื่อเปรียบเทียบบุคคลสูญห�ย
 • เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธคว�มเป็น 
  บิด� - ม�รด� - บุตร หรือ
  คว�มเป็นเครือญ�ติ
 3. ก�รตรวจส�รพิษ ส�รเสพติด
 4. ก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อมูลก�รตรวจท�งนิติเวชคลินิก
 5. ก�รให้บริก�รท�งวิช�ก�ร และก�รศึกษ�ดูง�นท�งนิติเวชคลินิก

ขอบเขตการให้บริการ

 การติดต่อขอรับบริการตรวจทางนิติเวชคลินิก

 1. พนักง�นสอบสวน ศ�ล หรือหน่วยง�นที่มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย
 จัดส่งหนังสือนำ�ส่งตัวบุคคลเพื่อขอรับก�รตรวจม�ยังสถ�บัน
 นิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม
 2. ก�รแจ้งผ่�นกลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญห�ย กองนิติวิทย�ศ�สตร์บริก�ร 
 สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กรณีก�รตรวจส�รพันธุกรรมเปรียบเทียบ
 บุคคลสูญห�ยหรือศพนิรน�ม
 3. กรณีก�รส่งตัวจ�กง�นรับเรื่องร�วร้องทุกข์ สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร ์
 กระทรวงยุติธรรม

11.การให้บริการตรวจทางนิติเวชคลินิก
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สถานที่ติดต่อกลุ่มนิติเวชคลินิก
กองนิติวิทย�ศ�สตร์บริก�ร สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์
อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 9 (ฝั่งตะวันออก)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2142 3571 
โทรสาร. 0 2143 9114

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ

1. หนังสือส่งตัวจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน พร้อมสำ�เน� (หรือสูติบัตร กรณีเด็กยัง
 ไม่ทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน)
3. ทะเบียนบ้�นพร้อมสำ�เน�

 1. สำ�เน�บัตรประช�ชน
 2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
 3. ใบส่งต่อก�รรักษ�จ�กสถ�นพย�บ�ลทั้งร�ยง�นก�รวินิจฉัย 
 และ / หรือผลก�รทดสอบท�งจิตวิทย� ซึ่งลงน�มโดยแพทย์ผู้รักษ�
 4. เอกส�รอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ก�รตรวจวินิจฉัยและประเมินสภ�พจิตเบื้องต้น
 2. ก�รตรวจวินิจฉัยและประเมินสภ�พจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ�
 3. ก�รตรวจวินิจฉัยท�งจิตวิทย�ในเด็กสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็ก
 และเย�วชน
 4. ก�รให้คำ�ปรึกษ�เบื้องต้น

 1. ก�รตรวจวินิจฉัยและประเมินสภ�พจิตเบื้องต้น
 2. ก�รตรวจวินิจฉัยและประเมินสภ�พจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ�
 3. ก�รตรวจวินิจฉัยท�งจิตวิทย�ในเด็กสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็ก
 และเย�วชน
 4. ก�รให้คำ�ปรึกษ�เบื้องต้น

12.การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช

ขอบเขตการให้บริการขอบเขตการให้บริการ
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ที่ตั้งของกลุ่มนิติจิตเวช
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ อ�ค�รบี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มตรวจสอบสถ�นที่เกิดเหตุ กองนิติวิทย�ศ�สตร์บริก�ร
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 9 (ฝั่งตะวันออก)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2142 3594, 0 2142 3634
โทรสาร  0 2143 9115

โทรศัพท์. 0 2142 3597-98

1. ก�รตรวจสอบสถ�นที่เกิดเหตุ มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 ก�รตรวจสอบสถ�นที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพย�นหลักฐ�น รวบรวม
 ผลก�รตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�น จัดทำ�ร�ยง�นและสรุปผลก�รตรวจ
 สถ�นที่เกิดเหตุส่งมอบให้พนักง�นสอบสวนใช้ประกอบสำ�นวนคดี
 2. ก�รตรวจพิสูจน์ล�ยพิมพ์นิ้วมือและฝ่�มืออัตโนมัติ มีหน้�ที่รับผิดชอบ
 เกี่ยวกับก�รตรวจพิสูจน์ ก�รตรวจเทียบล�ยนิ้วมือ ฝ่�มือ ฝ่�เท้� 
 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บฐ�นข้อมูลล�ยพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
 และฝ่�มือเพื่อยืนยันตัวบุคคล
 3. ก�รถ่�ยภ�พท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 ก�รถ่�ยภ�พสถ�นท่ีเกิดเหตุ ถ่�ยภ�พพย�นหลักฐ�น และจัดเก็บข้อมูลภ�พ
 ด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์

13.การให้บริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

ขอบเขตการให้บริการ
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สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Office of The Narcotics Control Board

 สำ �นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 
(ป.ป.ส.) มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดของประเทศ 
โดยก�รเฝ้�ระวังก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติด กำ�หนดและปรับยุทธศ�สตร์ก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์ บริห�รจัดก�ร
เกี่ยวกับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดอย่�งบูรณ�ก�ร กำ�กับ ติดต�ม
และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มยุทธศ�สตร์ท่ีกำ�หนด อำ�นวยก�รให้
มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยเก่ียวกับย�เสพติด ก�รตรวจสอบทรัพย์สินคดีย�เสพติด 
เป็นหน่วยง�นกล�งในก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์ต่อต้�นย�เสพติด ก�รประส�น
คว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ ก�รพัฒน�บุคล�กรข้อมูลวิช�ก�ร เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ รวมทั้งก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชนองค์กร
ภ�คเอกชนและองค์กรภ�คประช�ชนในก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

1.ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานให้บริการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ช่องทางการติดต่อ
 ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร สำ�นักง�น ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง 
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท  กรุงเทพมห�นคร 10400

 สำานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1–9 / กทม. 
โทรศัพท์ : 0 2247 0901 – 19 ต่อ 1191
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ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน

1. ผู้ม�ติดต่อแจ้งคว�มจำ�นงขอรับบริก�ร โดยยื่นคำ�ขอเป็นหนังสือ หรือ
 ต�มแบบคำ�ขอที่กำ�หนด
2. เจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�เหตุผลคว�มจำ�เป็นของผู้ขอข้อมูลต�มระเบียบ
3. กรณีเจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เป็นข้อมูลข่�วส�รที่ เปิดเผยได้ 
 ต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540

3.1 เจ้�หน้�ที่ชี้แจงขั้นตอนก�รให้บริก�ร
3.2 ให้ผู้ขอข้อมูลเขียนคำ�ร้อง เพื่อขอรับข้อมูลข่�วส�รที่ต้องก�ร
3.3 เจ้�หน้�ที่จัดห�ข้อมูลให้แก่ผู้ขอข้อมูลในกรณีที่ต้องสำ�เน�
 และรับรองเอกส�ร ให้แจ้งค่�ใช้จ่�ยแก่ผู้ขอข้อมูลด้วย
3.4 ผู้ ขอข้อมูลลงน�มรับเอกส�ร และกรอกแบบประเมิน
 ก�รรับบริก�รที่ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น
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4. กรณีเจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เป็นข้อมูลข่�วส�รที่ไม่ต้องเปิดเผย
 ต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร พ.ศ. 2540 ให้เจ้�หน้�ที่ชี้แจงเหตุผล
 ที่ไม่ส�ม�รถเปิดเผยนั้นแก่ผู้ขอข้อมูล

4.1 ผู้ขอข้อมูลเข้�ใจ/ยอมรับ เจ้�หน้�ที่บันทึกผลก�รดำ�เนินก�ร 
 และจัดเก็บเป็นหลักฐ�น
4.2 ผู้ขอข้อมูลไม่เข้�ใจ/ไม่ยอมรับ เจ้�หน้�ที่ชี้แจงเพิ่มเติมและ
 นำ�พบเจ้�ของข้อมูล กรณีผู้ขอข้อมูล เข้�ใจ/ยอมรับ เจ้�หน้�ที่
 บันทึกผลก�รดำ�เนินก�รและจัดเก็บเป็นหลักฐ�นหรือผู้ขอข้อมูล 
 ไม่เข้�ใจ/ไม่ยอมรับ นำ�เรื่องเสนอคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�
 กลั่นกรองข้อมูลข่�วส�รที่ไม่ต้องเปิดเผยสำ�นักง�น ป.ป.ส. 
 เพื่อพิจ�รณ�และแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทร�บต่อไป
4.3 นำ�เสนอคว�มคิดเห็นของคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�กลั่นกรอง 
 ข้อมูลข่�วส�รท่ีไม่ต้องเปิดเผยสำ�นักง�น ป.ป.ส. ต่อคณะกรรมก�ร
 ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เพื่อพิจ�รณ� 
 และมีมติ เพื่อเจ้�หน้�ที่แจ้งมติที่ประชุมฯ แก่ผู้ขอข้อมูลทร�บ

• กรณีผู้ขอข้อมูล เข้�ใจ/ยอมรับ ให้ดำ�เนินก�รต�มมติ
• ห�กผู้ขอข้อมูล ไม่เข้�ใจ/ไม่ยอมรับ แจ้งให้ผู้ขอข้อมูล ไปยื่น
 อุทธรณ์ต่อคณะกรรมก�รวินิจ ฉัยก�รเ ปิดเผยข้อมูล
 ข่�วส�รต่อไป
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2.การให้คำาปรึกษาการบำาบัดยาเสพติด

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 ส่วนพัฒน�และประส�นก�รบำ�บัดรักษ� สำ�นักพัฒน�ก�รป้องกัน  และ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด

 ส่วนพัฒน�และประส�นก�รบำ�บัดรักษ� สำ�นักพัฒน�ก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด อ�ค�ร 2 ชั้น 5 สำ�นักง�น ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง 
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 9888

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน
1. เมื่อมีผู้ติดต่อเข้�ม�ขอรับคำ�ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์ หรือม�พบที่ทำ�ง�น 
 ผู้ให้บริก�รขอทร�บข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย อ�ยุ เพศ ประเภท
 ย�เสพติดที่ใช้ สภ�พปัญห� ครอบครัว ระยะเวล�ก�รใช้ย�เสพติด เป็นต้น                        
 2. ให้คำ�ปรึกษ�ต�มแนวท�งก�รให้คำ�ปรึกษ�ฯ พร้อมแนะนำ�ข้อมูลเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับสถ�นที่ให้บริก�รที่เหม�ะสมกับสภ�พผู้ติดย�เสพติด (โดยข้อมูล
 ของผู้รับบริก�รเจ้�หน้�ที่จะเก็บไว้เป็นคว�มลับ)
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3.งานบริการส่ือ

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 สำ�นักพัฒน�ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด สำ�นักง�น ป.ป.ส. 
ภ�ค 1–9/กทม.

 หอ้งบริก�รสือ่ สำ�นกัพฒัน�ก�รปอ้งกนัและแก้ไขปญัห�ย�เสพติด สำ�นกัง�น 
ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร  
10400

โทรศัพท์ 0 2247 0901 ต่อ 3114, 3116 สำานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1–9/กทม.

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน
1. ผู้ขอรับก�รบริก�รแจ้งคว�มประสงค์ก�รขอสื่อเพื่อก�รนำ�ไปใช้                        
  2. ผู้ให้บริก�รจะสอบถ�มเกี่ยวกับกลุ่มเป้�หม�ย และจำ�นวนที่ต้องก�ร 
 เพื่อนำ�ไปจัดสื่อให้ได้เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�ร
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4.ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 ส่วนข่�วกรองยุทธก�ร สำ�นักปร�บปร�มย�เสพติด

 ส่วนข่�วกรองยุทธก�ร สำ�นักปร�บปร�มย�เสพติด อ�ค�ร 1 ชั้น 6 
สำ�นักง�น ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพมห�นคร 10400 

โทรศัพท์/โทรสาร  0 2247 0901 – 9 ต่อ 1408

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน
1. ศูนย์รับแจ้งเบ�ะแสย�เสพติดท�งโทรศัพท์ส�ยด่วน 24 ชั่วโมง
 2. เจ้�หน้�ที่รับแจ้งเบ�ะแส ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกจัดเก็บในระบบ
 ฐ�นข้อมูลเรื่องร้องเรียนย�เสพติด
 3. จดัสง่ขอ้มลูผ�่นระบบฐ�นขอ้มลูให ้สำ�นกัง�น ป.ป.ส. ภ�ค 1–9/กทม. ภ�ยใน 
 1 วนัทำ�ก�รเพือ่สง่ให้เจ�้หน้�ท่ีตำ�รวจในพ้ืนที ่สน./สภ. ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ
 ปฏิบัติก�รต่อเรื่องร้องเรียนที่มีมูลและร�ยง�นผลก�รปฏิบัติ
 4. ประมวลผลก�รดำ� เนินก�รต่อเรื่ อง ร้องเรียนย�เสพติดร�ยง�น
 ผู้บังคับบัญช� และเผยแพร่ต่อส�ธ�รณะ



คูมื่อบริการด้านงานยตุธิรรม
ฉบับประชาชน 81

5.การสนับสนุนแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 สถ�บันสำ�รวจและติดต�มก�รปลูกพืชเสพติด (สพส.)

 สถ�บันสำ�รวจและติดต�มก�รปลูกพืชเสพติด เลขที่ 100 บริเวณ
ศนูยร์�ชก�ร ถนนโชตน� ตำ�บลช�้งเผอืก อำ�เภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน
1. ติดต่อเจ้�หน้�ที่แจ้งคว�มประสงค์ขอรับก�รสนับสนุนแผนที่/ข้อมูล                          
2. กรอกแบบฟอร์มระบุวัตถุประสงค์และร�ยละเอียดคว�มต้องก�ร
3. เจ้�หน้�ที่ติดต่อกลับแจ้งผลก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมและระยะเวล�
 ในก�รผลิตแผนที่/ข้อมูล
4. ติดต่อรับแผนที่/ข้อมูลต�มวันและเวล�ที่ได้รับก�รแจ้ง

โทรศัพท์ 0 5311 2585
 อีเมล ncsmi@oncb.go.th
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6.การขอรับทรัพย์สินคืนจากการมีคำาส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 คดียาเสพติด

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 สำ�นักตรวจสอบทรัพย์สินคดีย�เสพติด   

 สำ�นักตรวจสอบทรัพย์สินคดีย�เสพติด อ�ค�ร 3 ชั้น 5 สำ�นักง�น ป.ป.ส. 
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน

1. ช่วงระหว่�งก�รตรวจสอบทรัพย์สิน โดยส�ม�รถชี้แจงโดยก�รให้ถ้อยคำ�
 หรือเป็นหนังสือพร้อมเอกส�รหลักฐ�นเพ่ือคัดค้�นก�รยึดอ�ยัดต่อ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบทรพัยส์นิผ�่นพนกัง�นเจ้�หน�้ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ย 
 ท้ังน้ี จะต้องกระทำ�ก่อนคณะกรรมก�รตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยทรัพย์สินน้ัน              
2. ชว่งระหว�่งก�รไตส่วนของศ�ล โดยยืน่คำ�ร้องขอเข�้ไปในคดีซ่ึงจะทร�บได้
 จ�กก�รประก�ศของศ�ล และหนังสือแจ้งสิทธิของสำ�นักง�น ป.ป.ส. 
 ทั้งนี้  ก�รยื่นคำ�ร้องคัดค้�นเข้�ไปในคดีต้องกระทำ�ก่อนคดีถึงที่สุด 
 ก�รคัดค้�นทั้ง 2 ช่วง ผู้อ้�งเป็นเจ้�ของทรัพย์สินต้องแสดงหลักฐ�น
 เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่�ตนเป็นเจ้�ของที่แท้จริง ได้ทรัพย์สินนั้นม�โดยสุจริต
 ไม่เกี่ยวเนื่องกับก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด 

โทรศัพท์  0 2247 0901 
โทรสาร   0 2245 9357 
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เง่ือนไขของกฎหมายในการคืนทรัพย์สิน

การย่ืนคำาร้องขอรับทรัพย์สินคืน

เจ้าของทรัพย์สินจะได้ทรัพย์สินคืน เมื่อ
1. คณะกรรมก�รตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่�ทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับ
 ก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด หรือไม่อยู่ในข่�ยที่จะริบได้ต�ม
 กฎหม�ยนี้ โดยจะมีคำ�สั่งยกเลิกก�รยึดหรืออ�ยัด ซึ่งสำ�นักง�น ป.ป.ส. 
 จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้�ของทรัพย์สินทร�บ  
2. พนักง�นอัยก�รมีคำ�สั่งเด็ดข�ดไม่ฟ้องคดีย�เสพติด                                                                                
3. ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีย�เสพติด                                                                              
4. ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดยกคำ�ร้องของพนักง�นอัยก�รท่ีขอให้ริบทรัพย์สินน้ัน    

 เจ้�ของทรัพย์สินส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอรับทรัพย์สินคืนได้ เม่ือเป็นไป
ต�มเงื่อนไขของกฎหม�ยข้�งต้น โดยยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักง�น ป.ป.ส. ใน
ส่วนกล�งหรือส่วนภูมิภ�คต�มพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุพร้อมเอกส�รดังต่อไปน้ี     
  1) บัตรประจำ�ตัวและทะเบียนบ้�นตัวจริงพร้อมถ่�ยสำ�เน� 1 ชุด
  2) หนังสือมอบอำ�น�จห�กเป็นผู้ม�ดำ�เนินก�รแทน                                            
  3) หนังสือแจ้งให้ม�รับทรัพย์สินหรือคำ�สั่งยกเลิกก�รยึด
  4) สำ�เน�คำ�สั่งพนักง�นอัยก�รสั่งไม่ฟ้องคดีย�เสพติด 
  5) หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด และสำ�เน�คำ�พิพ�กษ�   
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7.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1–9/กทม.

 สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1–9/กทม.

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน
1. หน่วยง�น ภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน ภ�คเย�วชน ทำ�หนังสือถึง 
 ผอ.ปปส. ภ�ค 1–9/กทม.เสนอโครงก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น
 ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด
2. เมื่อโครงก�รได้รับก�รอนุมัติ จะแจ้งไปยังผู้ประส�นจังหวัด ให้ได้รับเงิน 
 (โดยจ่�ยเป็นเช็ค)  เพ่ือนำ�เข้�บัญชีธน�ค�ร จะต้องมีก�รเปิดบัญชี
 ธน�ค�รในน�มองค์กรที่ขอรับก�รสนับสนุน ก�รรับเช็ค ต้องเตรียม
 หลักฐ�นสำ�คัญคือ สำ�เน�หนังสือจัดตั้งองค์กร (แล้วแต่ประเภท) หนังสือ
 แต่งตั้งประธ�นองค์กรนั้น ๆ สำ�เน�บัตรประช�ชน (กรณีมอบอำ�น�จ
 ม�รับแทนให้ใช้สำ�เน�ทั้ง 2 ฝ่�ย) ควรม�รับภ�ยใน 1 เดือน นับจ�ก
 ได้รับแจ้งจ�ก สำ�นักง�น ป.ป.ส.
3. เมื่อองค์กร เครือข่�ย ได้รับเงิน (โดยจ่�ยเป็นเช็ค) ให้ดำ�เนินก�รจัด
 โครงก�ร/กิจกรรม โดยให้มีก�รลงทะเบียน มีภ�พถ่�ยกิจกรรม ร�ยง�น
 ผลก�รดำ�เนินกิจกรรม ให้ สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค. 1–9/กทม. ทร�บภ�ยใน 30 วัน

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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8.ขอรับการสนับสนุนวิทยากรหัวข้อความรู้ยาเสพติด
 และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1–9/กทม.

 สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1–9/กทม.

ข้ันตอนในการให้บริการประชาชน
 หน่วยง�นทำ�หนังสือถึง ผอ.ปปส. ภ�ค 1–9/กทม. เพื่อขอรับก�รสนับสนุน
วิทย�กรโดยระบุวันที่ เวล� สถ�นที่ และหัวข้อที่ต้องก�รในก�รบรรย�ย

สำานักงาน ป.ป.ส.
สถ�นที่ติดต่อ : สำ�นักง�น ป.ป.ส. แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท
กรุงเทพมห�นคร 10400

สำานักงาน ปปส. ภาค 1, ภาค 7, กทม.
สถ�นที่ติดต่อ เลขที่ 213 ซอยวิภ�วดี 25 ถนนกำ�แพงเพชร 6 
แขวงตล�ดบ�งเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

โทรศัพท์ 0 2247 0901 – 19  
โทรสาร  0 2246 8526, 0 2247 7217
Website www.oncb.go.th

โทรศัพท์ 0 2588 5037 – 9
โทรสาร  0 3846 7844
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สำานักงาน ปปส. ภาค 2
สถ�นที่ติดต่อ เลขที่ 222/4 ซอยน�รถมนตเสวี 5 ถนนพระย�สัจจ� หมู่ที่ 3 
ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์  0 3846 7840 – 3
โทรสาร   0 3846 7844

สำานักงาน ปปส. ภาค 3
สถ�นที่ติดต่อ : เลขที่ 333 ถนนร�ชสีม� – โชคชัย หมู่ 9 ตำ�บลหนองบัวศ�ล� 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครร�ชสีม� 30000 

โทรศัพท์ 0 4432 7015 – 7
โทรสาร  0 4432 7107 – 8

สำานักงาน ปปส. ภาค 4
สถ�นที่ติดต่อ : ถนนหน้�ศูนย์ร�ชก�ร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์  0 4324 6790
โทรสาร   0 4324 6790

สำานักงาน ปปส. ภาค 5
สถ�นที่ติดต่อ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำ�บลช้�งเผือก 
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5321 7259 , 0 5321 7269 , 0 5321 7279
โทรสาร  0 5321 7239
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สำานักงาน ปปส.  ภาค 6
สถ�นที่ติดต่อ เลขที่ 112 ตำ�บลมะตูม อำ�เภอพรหมพิร�ม 
จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์  0 5536 8165 – 9
โทรสาร   0 5536 8165 – 9

สำานักงาน ปปส. ภาค 8  
สถ�นที่ติดต่อ เลขที่ 102/27 หมู่ 9 นิคมพัฒน� ซอย 2 ตำ�บลขุนทะเล 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84106

โทรศัพท์ 0 7760 2927 - 9
โทรสาร  0 7760 2926

สำานักงาน ปปส. ภาค 9
สถ�นที่ติดต่อ 434 ถนนไทรบุรี ตำ�บลบ่อย�ง อำ�เภอเมือง 
จังหวัดสงขล� 90000

โทรศัพท์ 0 7431 2088 , 0 7432 1515 , 0 7431 3280 , 0 7432 7481 
โทรสาร  0 7431 2088
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 เป็นหน่วยง�นภ�ยในของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดต้ังขึ้น
ต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รจัดก�รบ้�นเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับก�รลดข้ันตอนก�รปฏิบัติง�น โดยปรับปรุงก�รบริก�รของรัฐ
ให้มีประสิทธิภ�พ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของประช�ชน
ยิง่ขึน้ โดยศนูยบ์รกิ�รรว่มฯ ไดอ้ำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนในก�รทีจ่ะต้องปฏิบติั
ต�มกฎหม�ยหรือกฎอื่นใด ซึ่งประช�ชนส�ม�รถติดต่อ สอบถ�ม ขอทร�บข้อมูล
ขออนุญ�ต และขออนุมัติในเรื่องใดที่เป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของส่วนร�ชก�รในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม อีกทั้งเป็นก�รให้บริก�รด้�นข้อมูลข่�วส�ร ก�รรวบรวม ติดต�ม
ข้อมูล ให้คำ�ปรึกษ�รวมท้ังคำ�แนะนำ�ในข้อกฎหม�ยด้�นกระบวนก�รยุติธรรม และ
ประส�นก�รแก้ไขปัญห�ต�มข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบ�ะแสของประช�ชนท่ี
เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งต่อไปยังส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
Justice Service Link
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 รวมท้ังมีก�รประส�นง�นไปยังหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประช�ชน ทั้งนี้ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยง�นในฐ�นะฝ่�ย
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ประจำ�กระทรวงยุติธรรม 
อนัมหีน�้ทีใ่นก�รกลัน่กรอง วิเคร�ะห์เรือ่งร�วรอ้งทุกข์ รอ้งเรยีน หรอืเรือ่งรอ้งขอคว�ม
ช่วยเหลือที่จะนำ�เข้�ที่ประชุมคณะกรรมก�รฯ เพื่อพิจ�รณ� รวมทั้งจัดก�รเรื่องร�ว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องร้องขอคว�มช่วยเหลือของส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมให้มีม�ตรฐ�นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
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 โทรศัพท์ 0 2141 5100
 โทรสาร  0 2143 8289 90    

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

1.การให้ข้อมูล/ขอปรึกษากฎหมาย

 หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

กระบวนการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

 สถ�นที่ติดต่อ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 
อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์   ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมห�นคร 10210

1. สอบถ�มข้อมูลส่วนตัว คว�มประสงค์เบ้ืองต้นจ�กผู้ขอรับบริก�รและ
 ลงทะเบียนผู้ขอรับบริก�ร (8 น�ที)
 2. เข�้พบเจ้�หน�้ทีศ่นูยบ์รกิ�รรว่มกระทรวงยตุธิรรม เพือ่สอบถ�มขอ้เทจ็จรงิ
 และให้คำ�ปรึกษ�รวมทั้งคำ�แนะนำ�ต�มคว�มประสงค์ของผู้ขอรับบริก�ร
 ในเรื่องนั้น ๆ (ไม่เกิน 60 น�ที)
 3. เมื่อให้คำ�ปรึกษ�/คำ�แนะนำ�แล้วเสร็จ เจ้�หน้�ที่ศูนย์บริก�รร่วม
 กระทรวงยุติธรรม บันทึกข้อมูลผู้รับบริก�รลงในฐ�นข้อมูลผู้รับบริก�รของ
 ศูนย์บริก�รร่วมฯ
 4. เมื่อให้ข้อมูล /ให้คำ�ปรึกษ�เรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ขอรับบริก�รถือว่�ยุติ
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2.การรับเร่ืองขออนุมัติ/อนุญาต

 หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

 สถ�นที่ติดต่อ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 
อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมห�นคร 10210

 โทรศัพท์ 0 2141 5100  
 โทรสาร  0 214 38289 90   

กระบวนการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

  1. สอบถ�มข้อมูลเบ้ืองต้นและกรอกข้อมูลต�มเอกส�รรับคำ�ขออนุมัติ /
 อนุญ�ต จ�กผู้ขอรับบริก�ร (10 น�ที)
  2. ประส�นง�นส่งต่อคำ�ขอพร้อมเอกส�รหลักฐ�นประกอบคำ�ขอให้กับหน่วยง�น
 ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รพิจ�รณ�อนุมัติ/อนุญ�ต ต�มอำ�น�จหน้�ที่ (1-3 วัน)
  3. ให้ผู้ขอรับบริก�รรอก�รติดต่อกลับ หรือส�ม�รถติดต่อสอบถ�มคว�มคืบหน้�
 ไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องโดยตรงต�มคว�มสะดวก
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 โทรศัพท์ 0 2141 5100  
 โทรสาร  0 2143 8289-90   

3.การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งเบาะแส

 หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

 สถ�นที่ติดต่อ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 
อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมห�นคร 10210 หรือ ตู้ ปณ. 3 หลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210
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กระบวนการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

1. สอบถ�มข้อเท็จจริง และคว�มประสงค์ของผู้ขอรับบริก�รในเรื่อง
 ที่ผู้ขอรับบริก�รประสงค์ให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�ร ในกรณี
 เก่ียวข้องกับข้อกฎหม�ยหรือกระบวนก�รง�นยุติธรรม หรือก�ร
 ขอคว�มช่วยเหลือในเรื่องที่ได้รับคว�มเดือดร้อนต่�ง ๆ รวมทั้ง
 ก�รแจง้เบ�ะแส ขอ้มลูเกีย่วกบัย�เสพตดิและคดพีเิศษต�่ง ๆ  (60 น�ท)ี
 2. นิติกรหรือเจ้�หน้�ที่ศูนย์บริก�รร่วมฯ วิเคร�ะห์/กลั่นกรองข้อเท็จจริง
 และตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมท้ังแสวงห�ข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง
 ให้ครบถ้วน (1-7 วัน)
 3. วินิจฉัยข้อเท็จจริง เสนอคว�มคิดเห็น และพิจ�รณ�ก�รดำ�เนินก�ร
 ให้คว�มช่วยเหลือ เพ่ือส่งต่อหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง หรือรับไว้ดำ�เนินก�รเอง
 หรือให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ร้องแล้วยุติเรื่องต่อหัวหน้�ศูนย์บริก�รร่วม
 กระทรวงยุติธรรม (1-5 วัน)
 4. ดำ�เนินก�รแจ้งผลก�รพิจ�รณ�รับเร่ืองหรือก�รดำ�เนินก�รให้ผู้ร้อง
 ทร�บเบื้องต้นเป็นหนังสือ (1-3 วัน)
 5. ให้ผู้ร้องรอก�รติดต่อกลับ หรือส�ม�รถติดต่อสอบถ�มคว�มคืบหน้�
 ไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องโดยตรงต�มคว�มสะดวก ห�กไม่ได้รับ
 ก�รร�ยง�นผลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ให้ประส�นง�นติดต�มผล
 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้ผู้บังคับบัญช�และผู้ร้องทร�บ
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 โทรศัพท์ 0 2141 5100   
 โทรสาร  0 2143 8289-90 

 หน่วยงานให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

กระบวนการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

สถ�นที่ติดต่อ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 
อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมห�นคร 10210 หรือ ตู้ ปณ. 3 หลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กประช�ชน 
 จ�กส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนร�ชก�รอ่ืน
 ในเร่ืองที่มีคว�มยุ่งย�ก ซับซ้อน มีผลกระทบต่อประช�ชนและสังคม
 ในวงกว้�ง เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหล�ยส่วนร�ชก�ร และเรื่องที่
 เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยของรัฐหรือกระทรวงยุติธรรม

4.การดำาเนินการในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำากระทรวงยุ ติธรรม
 ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
 ร้องทุกข์พ.ศ.2552
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 2. นำ�เรื่องร้องทุกข์ฯ ที่ได้รับ เสนอต่อท่ีประชุมของฝ่�ยเลข�นุก�ร
 คณะกรรมก�รก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ประจำ�กระทรวงยุติธรรม
 เพื่อวิเคร�ะห์และกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ฯ ที่เข้�หลักเกณฑ์และ
 องค์ประกอบในก�รนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รฯ
 3. ห�กเรื่องร้องทุกข์ใดจำ�เป็นต้องมีก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
 ให้นิติกรหรือเจ้�หน้�ที่ศูนย์บริก�รร่วมฯ แสวงห�ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
 และวิเคร�ะห์ สรุปข้อเท็จจริงพร้อมคว�มเห็นเสนอต่อฝ่�ยเลข�นุก�ร
 คณะกรรมก�รฯ
 4. ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รฯ จัดเตรียมเอกส�รข้อมูล ข้อเท็จจริง
 เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รฯ ซ่ึงได้
 กำ�หนดให้มีก�รประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือต�มคว�มเหม�ะสม
 5. ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รฯ ดำ�เนินก�รต�มมติท่ีประชุม
 คณะกรรมก�รฯ และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นในก�รประชมุครัง้ถดัไป

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชนมีท้ังส้ิน5ช่องทางได้แก่

 1. พบด้วยตนเอง
 2. โทรศัพท์
 3. จดหม�ย
 4. อินเทอร์เน็ต
 5. จุดบริก�รเคลื่อนที่
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สำานักงานกองทุนยุติธรรม
(Justice Fund Office)

  “กองทนุยตุธิรรม” เปน็แหลง่เงนิทนุสำ�หรับใชจ่้�ยเกีย่วกบัก�รชว่ยเหลือ
ประช�ชนในก�รดำ�เนินคดี ก�รขอปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย ก�รช่วยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และก�รให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ยแก่ประช�ชน
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 งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 • ค่�จ้�งทน�ยคว�ม
• ค่�ที่ปรึกษ�หรือผู้ช่วยเหลือท�งกฎหม�ยในก�รดำ�เนินคดี หรือผู้เชี่ยวช�ญ
 เฉพ�ะด้�น
• ค่�ธรรมเนียมในก�รดำ�เนินคดี
• ค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินคดี เช่น ค่�ตรวจพิสูจน์ ค่�ใช้จ่�ย
 เกีย่วกบัวสัด ุอปุกรณ ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รแสวงห�ขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐ�น 
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รเตรียมเอกส�ร ค่�ใช้จ่�ยในก�รสอบแนวเขตรังวัด
 ที่ดิน ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับแผนที่ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศหรือท�งด�วเทียม 
 ก�รอ่�น แปล ตีคว�ม หรือวิเคร�ะห์ภ�พถ่�ย

1. ก�รช่วยเหลือประช�ชนในก�รดำ�เนินคดี

2. ก�รขอปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย
3. ก�รช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รถูกละเมิด
 สิทธิมนุษยชน
4. ก�รให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ยแก่ประช�ชน
5. ก�รดำ�เนินง�นกองทุนหรือก�รบริห�รกองทุนและกิจก�รอื่นที่เกี่ยวกับ
 หรือเกี่ยวเนื่องกับก�รจัดกิจก�รของกองทุน

 โทรศัพท์ 0 2502 6246, 0 2502 6318
 โทรสาร  0 2502 6741
 เว็บไซด์  www.jfo.moj.go.th
อีเมล Justicefund@hotmail.com

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร
 สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อ�ค�รซอฟต์แวร์ ป�ร์ค 99/42 หมู่ 4 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
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สำานักงานยุติธรรมจังหวัด

ภารกิจหลักของสำานักงานยุติธรรมจังหวัดมี3ประการ

1. เป็นหน่วยง�นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
2. อำ�นวยคว�มยุติธรรมและให้บริก�รประช�ชนในง�นของกระทรวงยุติธรรม 
 และส่วนร�ชก�รสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหม�ย
3. ประส�นคว�มร่วมมือกับส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
 นอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่ออำ�นวยคว�มยุติธรรมแก่ประช�ชน
 ให้มีคว�มเชื่อมั่นและเข้�ถึงคว�มยุติธรรมได้โดยง่�ย สะดวก รวดเร็ว 
 เสมอภ�ค และประหยัด
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ข้อมูลการติดต่อสำานักงานยุติธรรมจังหวัด

ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

เชียงราย

พะเยา

น่าน

ลำาปาง

ลำาพูน

สุโขทัย

ตาก

กำาแพงเพชร

พิษณุโลก

อุตรดิตถ์

เพชรบูรณ์พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี

แพร่
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สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดกำ�แพงเพชร
ที่ว่�ก�รอำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร ชั้น 2 ถนนปิ่นดำ�ริห์ ตำ�บลในเมือง 
อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเชียงร�ย
ศ�ล�กล�งจังหวัดเชียงร�ย (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้�หลวง  ตำ�บลริมกก   
อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย 57100

1. จังหวัดกำาแพงเพชร

2. จังหวัดเชียงราย

ภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0 5571 3940–1
โทรสาร 0 5571 3940
 อีเมล jt_kp@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5315 0190
 โทรสาร  0 5317 7339
 อีเมล chiangrai_moj@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ ตำ�บลช้�งเผือก  อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�ฝ�ง
  อ�ค�รเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 14 ตำ�บลเวียง อำ�เภอฝ�ง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50110

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดต�ก
  อ�ค�รศ�ล�กล�งจังหวัดต�ก ชั้น 2 (หลังเก่�) ถนนพหลโยธิน 
อำ�เภอเมือง จังหวัดต�ก 63000

3. จังหวัดเชียงใหม่

4. จังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง

5. จังหวัดตาก

  โทรศัพท์ 0 53112 314
 โทรสาร 0 5311 2315
 อีเมล justice-cm@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5338 2148
 โทรสาร 0 5338 2162
 อีเมล justice_fang@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5551 7391
 โทรสาร  0 5551 6996
 อีเมล yuttitham_tak@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดต�ก ส�ข�แม่สอด
  อ�ค�รเอนกประสงค์เรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด เลขที่ 2 ถนนร�ชทัณฑ์
  ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 63110  

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
  เลขที่ 4/34 หมู่ 5   ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดน่�น
  อ�ค�รพ�ณิชย์เลขท่ี 7/70 ถนนเจ้�ฟ้� ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง 
จังหวัดน่�น 55000

6. จังหวัดตากสาขาแม่สอด

7. จังหวัดนครสวรรค์

8. จังหวัดน่าน

  โทรศัพท์ 0 5553 4387
 โทรสาร 0 5553 4218
 อีเมล maesot_justice@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5688 2037
 โทรสาร 0 5688 2036
 อีเมล sawan_moj@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5477 5820
 โทรสาร 0 5477 5820
 อีเมล nan_moj@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดพะเย�
  อ�ค�รศ�ล�กล�งจังหวัดพะเย� (หลังเก่�) ชั้น 2 ตำ�บลบ้�นต๋อม  
  อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเย� 56000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดพิจิตร
  บริเวณท�งเข้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอเมืองจังหวัดพิจิตร ถนนศรีม�ล�   
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  เลขที่ 89/1-2  หมู่ 12 ตำ�บลหัวรอ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

9. จังหวัดพะเยา

10. จังหวัดพิจิตร

11. จังหวัดพิษณุโลก

  โทรศัพท์ 0 5444 9705
 โทรสาร  0 5444 9706
 อีเมล phayaojustice@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 5661 5743
 โทรสาร 0 5661 5708
 อีเมล justice_phichit1@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5525 3420-1
 โทรสาร 0 5525 3421
 อีเมล moj_phitsanulok@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
  อ�ค�รศูนย์บริก�รนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 329/18 
ถนนส�มัคคีชัย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดแพร่
  เรือนจำ�จังหวัดแพร่ อ�ค�รฝ่�ยฝึกวิช�ชีพ เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ 
ตำ�บลในเวียง  อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เลขที่ 9/4 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพ�ส ตำ�บลจองคำ� อำ�เภอเมือง
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

12.จังหวัดเพชรบูรณ์

13.จังหวัดแพร่

14.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โทรศัพท์ 0 5672 6458
 โทรสาร 0 5672 6459
 อีเมล phetchabunjustice@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5452 2528
 โทรสาร 0 5452 1866
 อีเมล phrae_justice@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5361 2077
 โทรสาร 0 5361 2077
 อีเมล maehongson.moj@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดลำ�ป�ง
  อ�ค�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์  เรือนจำ�กล�งลำ�ป�ง  เลขที่ 100  
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลหัวเวียง  อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ป�ง 52000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดลำ�พูน 
(อ�ค�รเช่�) 159/7 หมู่ 10 ตำ�บลบ้�นกล�ง
 อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน 51000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
  ศ�ล�กล�งจังหวัดสุโขทัย อ�ค�ร 1 ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำ�บลธ�นี
 อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

15.จังหวัดลำาปาง

16.จังหวัดลำาพูน

17.จังหวัดสุโขทัย

  โทรศัพท์ 0 5422 7768 หรือ 0 5422 5478
 โทรสาร 0 5422 5478
 อีเมล mojlampang@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5352 5510
  โทรสาร 0 5352 5510
  อีเมล lamphunjustice@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 5561 3483
 โทรสาร. 0 5561 3484
 อีเมล sukhothai_moj@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์  
ตำ�บลท่�อิฐ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดอุทัยธ�นี
  เรือนจำ�จังหวัดอุทัยธ�นี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำ�บลอุทัยใหม่ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุทัยธ�นี 61000

18.จังหวัดอุตรดิตถ์

19.จังหวัดอุทัยธานี

  โทรศัพท์ 0 5583 0832 ต่อ 0
 โทรสาร. 0 5583 0833 ต่อ 0
 อีเมล uttaradit-moj@hotmaol.com

  โทรศัพท์ 0 5657 1336
 โทรสาร 0 5651 3805
 อีเมล uthaithani_moj@hotmail.co.th



สุรินทร์
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ข้อมูลการติดต่อสำานักงานยุติธรรมจังหวัด

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

หนองบัวลำาภู
อุดรธานี

สกลนคร
นครพนม

มุกดาหาร

กาฬสินธ์ุ

มหาสารคาม

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อำานาจเจริญ
ยโสธร

ร้อยเอ็ด

หนองคาย
บึงกาฬ
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 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดก�ฬสินธุ์
 ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์ ชั้น  2 ตำ�บลก�ฬสินธุ์ อำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ์  
 จังหวัดก�ฬสินธุ์ 46000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
 ศ�ล�กล�งจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่) ถนนศูนย์ร�ชก�ร  
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

1. จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2. จังหวัดขอนแก่น

 โทรศัพท์ 0 4381 6403
 โทรสาร  0 4381 6404
 อีเมล yut_titumkasin@hotmail.com

 โทรศัพท์ 0 4324 6771
 โทรสาร  0 4324 6771-26
 อีเมล justice.kk@hotmail.com

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 เลขที่ 9/9–10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำ�บลในเมือง
 อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนครพนม
 เลขที่ 394 อ�ค�รศูนย์ฟิตเนต ภ�ยในบริเวณสวนชมโขง 
ถนนอภิบ�ลบัญช� ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนครร�ชสีม�
 เลขที่  1849/7-8 โครงก�รไทม์สแควร์  ถนนร่วมเริง-ไชย  ตำ�บลในเมือง  
 อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� จังหวัดนครร�ชสีม� 30000

3. จังหวัดชัยภูมิ

4. จังหวัดนครพนม

5. จังหวัดนครราชสีมา

 โทรศัพท์ 0 4481 3452
 โทรสาร 0 4481 3453
 อีเมล moj_chaiyaphum@yahoo.com

 โทรศัพท์ 0 4251 1823
 โทรสาร 0 4251 1832
 อีเมล nakon_panom@hotmail.co.th

 โทรศัพท์ 0 4435 3955, 08 4715 1999, 08 1760 1431
 โทรสาร 0 4435 3717
 อีเมล korat_moj@hotmail.com
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 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 อ�ค�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ร�ชทัณฑ์ เรือนจำ�จังหวัดบุรีรัมย์
( ตรงข�้มไปรษณียบ์รุรีมัย ์) ตำ�บลอสิ�ณ  อำ�เภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์ 31000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดบึงก�ฬ
 ศ�ล�กล�งจังหวัดบึงก�ฬ ชั้น 4 ถนนบึงก�ฬ–นครพนม ตำ�บลบึงก�ฬ
 อำ�เภอเมืองบึงก�ฬ จังหวัดบึงก�ฬ 38000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดมห�ส�รค�ม
สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดมห�ส�รค�ม
เลขท่ี 4 ถนนศรีสวัสด์ิดำ�เนิน ตำ�บลตล�ด อำ�เภอเมือง จังหวัดมห�ส�รค�ม 44000

6. จังหวัดบุรีรัมย์

7. จังหวัดบึงกาฬ

8. จังหวัดมหาสารคาม

 โทรศัพท์ 0 4460 2309
 โทรสาร  0 4460 2308
 อีเมล moj_buriram@hotmail.co.th

 โทรศัพท์ 0 4249 2513 , 0 4249 2514
 โทรสาร 0 4249 2513 , 0 4249 2514                    
 อีเมล syj_buengkan@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 4372 2077  
โทรสาร 0 4372 2077
อีเมล sarakham54@hotmail.co.th
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 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดมุกด�ห�ร
 ศ�ล�กล�งจังหวัดมุกด�ห�ร (หลังใหม่) ชั้น 4
ถนนวิวิธสุรก�ร อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกด�ห�ร 49000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดยโสธร
 อ�ค�รศ�ล�กล�งหลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ตำ�บลในเมือง  
 อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ศ�ล�กล�งจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่�) ชั้น 2  ถนนเทว�ภิบ�ล  
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

9. จังหวัดมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร

11.จังหวัดร้อยเอ็ด

 โทรศัพท์ 0 4261 4401
 โทรสาร 0 4261 4402 มหาดไทย 48745 , 48746
 อีเมล mukdahan_moj@hotmail.com 

 โทรศัพท์ 0 4572 5180
 โทรสาร 0 4572 5179
 อีเมล yasothorn_moj@hotmail.com

 โทรศัพท์ 0 4351 3233
 โทรสาร  0 4351 3244
 อีเมล moj_101@hotmail.com
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 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเลย
 ที่ว่�ก�รอำ�เภอเมืองเลย ชั้น 1 หมู่ที่ 1 ถนนจรัสศรี ตำ�บลกุดป่อง
 อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย 42000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 อ�ค�รที่ว่�ก�รอำ�เภอเมืองศรีสะเกษ ถนนหลักเมือง  ตำ�บลเมืองเหนือ
 อำ�เภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 1903 ถนนศูนย์ร�ชก�ร ตำ�บลธ�ตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 47000

12.จังหวัดเลย

13.จังหวัดศรีสะเกษ

14.จังหวัดสกลนคร

 โทรศัพท์ 0 4281 4737
 โทรสาร  0 4281 4742
 อีเมล loei_work@hotmail.com

 โทรศัพท์ 0 4564 3657
 โทรสาร  0 4564 3658
 อีเมล com_com045@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 4271 3400 , 0 4271 2037
โทรสาร  0 4271 2037
อีเมล moj_sakon@hotmail.com
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 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
 อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์  เลขที่ 799 หมู่ 20
ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ส�ข�รัตนบุรี
 สำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ส�ข�รัตนบุรี
 เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่  ตำ�บลรัตนบุรี  
อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

 สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดหนองค�ย
 ศ�ล�กล�งจงัหวัดหนองค�ย ช้ัน  3   ถนนมติรภ�พ  ตำ�บลหนองกอมเก�ะ  
 อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองค�ย 43000

15.จังหวัดสุรินทร์

16.จังหวัดสุรินทร์สาขารัตนบุรี

17.จังหวัดหนองคาย

 โทรศัพท์ 0 4404 0914
 โทรสาร 0 4404 0915
 อีเมล surinmoj@gmail.com

 โทรศัพท์ 0 4459 9266
 โทรสาร 0 4459 9266
 อีเมล Mojsurinrattanaburi@hotmail.com

 โทรศัพท์ 0 4241 3774
 โทรสาร 0 4241 3775
 อีเมล nk-justice@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
  อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภู เลขที่ 65/15 
หมู่ที่ 2 ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู 39000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดอำ�น�จเจริญ
อ�ค�รศ�ล�กล�งจังหวัดอำ�น�จเจริญ ชั้น 3 บริเวณศูนย์ร�ชก�ร  
ถนนชย�งกรู ตำ�บลโนนหน�มแทง่ อำ�เภอเมอืง จังหวดัอำ�น�จเจริญ 37000

18.จังหวัดหนองบัวลำาภู

19.จังหวัดอำานาจเจริญ

  โทรศัพท์ 0 4237 8405
  โทรสาร  0 4237 8404
  อีเมล nb0282@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 4552 3171-2
  โทรสาร  0 4552 3171-2
  อีเมล amnat_moj@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดอุดรธ�นี
  อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธ�นี   เลขที่  75  
ถนนหม�กแข้ง ตำ�บลหม�กแข้ง   อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธ�นี 41000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดอุบลร�ชธ�นี
  ศ�ล�กล�งจังหวัดอุบลร�ชธ�นี ชั้น 4 ถนนแจ้งสนิท ตำ�บลแจระแม  
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 34000

20.จังหวัดอุดรธานี

21.จังหวัดอุบลราชธานี

  โทรศัพท์ 0 4224 9345 , 0 4224 9143-4
  โทรสาร 0 4224 9345
  อีเมล justice-udon@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 4534 4585
  โทรสาร 0 4534 4585 
  อีเมล ubon-34@hotmail.com
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ข้อมูลการติดต่อสำานักงานยุติธรรมจังหวัด

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดก�ญจนบุรี
  สำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัดก�ญจนบุรี ชั้น 2   เลขที่ 200/16 หมู่ 12 
ถนนแม่น้ำ�แม่กลอง ตำ�บลป�กแพรก อำ�เภอเมือง จังหวัดก�ญจนบุรี 71000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี
  สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีี เลขที่ 13/1 ถนนท่�หลวง ตำ�บลวัดใหม่ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทร�
  อ�ค�รองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดฉะเชิงเทร� (หลังเก่�) ชั้น 3 
66/1 ถนนยุทธดำ�เนิน ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร� 24000

1. จังหวัดกาญจนบุรี

2. จังหวัดจันทบุรีี

3. จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โทรศัพท์ 0 3456 4175   โทรสาร  0 3456 4254 อีเมล kanchanaburi_moj@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3930 2480   โทรสาร 0 3930 2479 อีเมล moj-chanthaburi@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 3851 4375   โทรสาร 0 3851 4375 อีเมล ccsmoj@hotmail.com

  ภาคกลาง
กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

ชัยนาท

สิงห์บุรี

ลพบุรี

สระบุรี
อ่างทอง

นครปฐม
นนทบุรี

พระนคร-
ศรีอยุธยา นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ปทุมธานี

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์



คูมื่อบริการด้านงานยตุธิรรม
ฉบับประชาชน 117

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
  ที่อยู่ 178/18 หมู่ 3 ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดชัยน�ท
  อ�ค�รศ�ล�ประช�คมจังหวัดชัยน�ท ชั้น 2 
ถนนพรหมประเสริฐ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยน�ท 17000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดตร�ด
อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตร�ด
เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอเมือง จังหวัดตร�ด 23000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนครน�ยก
เลขท่ี 161/3 หมู่ 13 ถนนนครน�ยก - รังสิต ตำ�บลท่�ช้�ง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครน�ยก 26000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจระเข้ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

4. จังหวัดชลบุรี

5. จังหวัดชัยนาท

6. จังหวัดตราด

7. จังหวัดนครนายก

8. จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0 3846 7793-4   โทรสาร 0 3846 7795 อีเมล chonburi_999@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 5641 1928 ,  0 5641 1873   โทรสาร 0 5641 2103 อีเมล moj-chainat@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 3952 4031-2  โทรสาร 0 3952 4033 อีเมล  trat_justice@hotmail.com

โทรศพัท ์0 3731 5002  โทรสาร 0 3731 5053  อเีมล justice_nakhonnayok@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3421 3169 โทรสาร 0 3421 3165  อีเมล nakornpathom_moj@hotmail.com

  ภาคกลาง

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดนนทบุรี องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2) 
ถนนรัตน�ธิเบศร์ ตำ�บลบ�งกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

9. จังหวัดนนทบุรี

  โทรศัพท์ 0 2589 0481 ต่อ 141 โทรสาร 0 2589 0481 ต่อ 141 อีเมล nonthaburijustice_moj@hotmail.co.th
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดปทุมธ�นี
ศ�ล�กล�งจังหวัดปทุมธ�นี ชั้น 2 (หลังเก่�) ถนนปทุมธ�นี - ส�มโคก 
ตำ�บลบ�งปรอท อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธ�นี 12000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศ�ล�กล�งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น2 (หลังเก่�) ตำ�บลประจวบคีรีขันธ์
อำ�เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดปร�จีนบุรี
สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดปร�จีนบุรี เลขที่ 702 ถนนปร�จีนอนุสรณ์  
ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดปร�จีนบุรี 25000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธย� 
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�  13000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 680/53 – 54 หมู่ 6 ตำ�บลบ้�นหม้อ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000

10. จังหวัดปทุมธานี

11. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12. จังหวัดปราจีนบุรี

13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14. จังหวัดเพชรบุรี

  โทรศัพท์ 0 2581 3990-1 โทรสาร 0 2581 3990 อีเมล moj2pathumthani@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 3260 1258 โทรสาร 0 3260 1326 อีเมล prachuapkhirikhan55@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3721 2088 โทรสาร 0 3721 1616 อีเมล add_prachinburi@hotmail.com

 โทรศัพท์ 0 3570 83870  โทรสาร 0 3570 8388 อีเมล ayutthaya_moj@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3240 2590 โทรสาร 0 3240 2591 อีเมล pbr.69@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดระยอง
สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดร�ชบุรี
เลขที่ 666/4 หมู่ที่ 5 ตำ�บลเจดีย์หัก อำ�เภอเมือง 
จังหวัดร�ชบุรี 70000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 เลขที่ 118 ถนนสีด�  
ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสมุทรปร�ก�ร
สำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัดสมุทรปร�ก�ร เลขที่ 545/1 ชั้น 2  
ถนนสุขุมวิท ตำ�บลป�กนำ้ำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10270

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคร�ม 
อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1
เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตำ�บลล�ดใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร�ม 75000

15. จังหวัดระยอง

16. จังหวัดราชบุรี

17. จังหวัดลพบุรี

18. จังหวัดสมุทรปราการ

19. จังหวัดสมุทรสงคราม

  โทรศัพท์ 0 3801 1701 โทรสาร 0 3801 1702 อีเมล justice_rayong@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3239 1406 โทรสาร 0 3239 1407 อีเมล moj_ratchaburi@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 3678 2207 โทรสาร 0 3678 2206 อีเมล OPJ.Lopburi@gmail.com

โทรศัพท์. 0 2395 3705, 0 2395 3882 โทรสาร 0 2395 3882 อีเมล samuttprakan_moj@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3471 8420-1 โทรสาร 0 3471 8421 ต่อ 210 อีเมล samuthsongkarm.moj75000@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสมุทรส�คร
สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดสมุทรส�คร ชั้น 3 เลขที่ 923/588  
ถนนท่�ปรง ตำ�บลมห�ชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรส�คร 74000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดสระแก้ว หอประชุมป�งสีด� ชั้น 2 ตำ�บลท่�เกษม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
เรือนจำ�จังหวัดสระบุรีเลขที่ 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลป�กเพรียว 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อ�ค�รศรีประมงค์ (ตล�ดคลองถม) เลขที่ 259/6 
หมู ่7 ถนนสงิหบ์รุ-ีบ�งระจนั (ตดัใหม)่ ตำ�บลบ�งมญั อำ�เภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี16000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี)
เลขที ่144/23-25 ถนนม�ลยัแมน ตำ�บลรัว้ใหญ ่อำ�เภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000

20. จังหวัดสมุทรสาคร

21. จังหวัดสระแก้ว

22. จังหวัดสระบุรี

23. จังหวัดสิงห์บุรี

24. จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 0 3442 5236 โทรสาร 0 3442 6236 อีเมล justice_sk@hotmail.co.th

โทรศัพท์  0 3742 5320 โทรสาร 0 3742 5321 อีเมล sakaeo_moj@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 3621 3158-9 โทรสาร 0 3621 3159 อีเมล saraburee001@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 3652 3755-6 โทรสาร 0 3652 3755 อีเมล singburi_moj@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 3552 4126  โทรสาร 0 3552 4127 อีเมล jussuphan@hotmail.com

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดอ่�งทอง เรือนจำ�จังหวัดอ่�งทอง 
เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตำ�บลศ�ล�แดง อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่�งทอง 14000

25. จังหวัดอ่างทอง

  โทรศัพท์ 0 3561 5787-8 โทรสาร 0 3561 5787 อีเมล angthong-moj@hotmail.co.th



คูมื่อบริการด้านงานยตุธิรรม
ฉบับประชาชน 121

ข้อมูลการติดต่อสำานักงานยุติธรรมจังหวัด

 ภาคใต้ ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

สตูล
สงขลา ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

กระบ่ี

ภูเก็ต

พังงา
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดกระบี่
  ศ�ล�กล�งจังหวัดกระบี่ (หลังเก่�) ชั้น 2 ถนนอุตรกิจ 
ตำ�บลป�กน้ำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000  

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดชุมพร
 ศ�ล�กล�งจังหวัดชุมพร ชั้น 4  หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ 
ตำ�บลน�ชะอัง อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

1. จังหวัดกระบ่ี

2. จังหวัดชุมพร

  โทรศัพท์ 0 7562 4551-2
  โทรสาร 0 7562 4551-2
  อีเมล krabijustice@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 7751 2164
  โทรสาร  0 7751 2165
  อีเมล moj_chumphon48@gmail.com

 ภาคใต้
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดตรัง
  อ�ค�รพุทธคุณพ�หุง ศ�ล�กล�งจังหวัดตรัง ถนนพระร�มหก
ตำ�บลทับเที่ยง   อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมร�ช
  สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมร�ช  
  เลขท่ี 259 ถนนเทวบุรี ตำ�บลโพธ์ิเสด็จ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดนร�ธิว�ส
  สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดนร�ธิว�ส (อ�ค�รพ�ณิชย์) เลขที่ 156 
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำ�บลบ�งน�ค อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส 96000

3. จังหวัดตรัง

4. จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. จังหวัดนราธิวาส

  โทรศัพท์ 0 7521 4562
  โทรสาร  0 7521 4773
  อีเมล moj_trang30@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 7534 4633
  โทรสาร  0 7535 6139
  อีเมล moj_nakhonsri@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 7353 1234-5
  โทรสาร  0 7353 1234
  อีเมล moj_narathiwat@hotmail.co.th
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดปัตต�นี
  49/7 ถนนกะล�พอ ตำ�บลจะบังติกอ
  อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตต�นี 94000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดพังง�
  สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดพังง�
  เลขที ่4/2 ถนนเจรญิร�ษฎร ์ตำ�บลท้�ยช�้ง   อำ�เภอเมอืง จังหวัดพังง� 82000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
  (อยูใ่นสว่นร�ชทณัฑ)์ เลขที ่25 ถนนช่วยทกุข์ร�ษฎร์ ตำ�บลคหู�สวรรค์
  อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

6. จังหวัดปัตตานี

7. จังหวัดพังงา

8. จังหวัดพัทลุง

  โทรศัพท์ 0 7333 4031-2
  โทรสาร  0 7333 4031-2
  อีเมล pattanijustice@gmail.com

  โทรศัพท์ 0 7648 1820
  โทรสาร  0 7648 1819
  อีเมล phangnga.moj@gmail.com

  โทรศัพท์ 0 7460 5481
  โทรสาร 0 7460 5482
  อีเมล justice_pt@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
  เลขที่  22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำ�บลตล�ดใหญ่ อำ�เภอเมือง  
  จังหวัดภูเก็ต 83000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดยะล�
  อ�ค�รศ�ล�กล�งจังหวัดยะล� (หลังเก่�) 
ชั้น 1 อำ�เภอเมือง   จังหวัดยะล� 95000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดยะล� ส�ข�เบตง
  (ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) ตำ�บลเบตง  อำ�เภอเบตง
  จังหวัดยะล� 95110

9.จังหวัดภูเก็ต

10.จังหวัดยะลา

11.จังหวัดยะลาสาขาเบตง

  โทรศัพท์ 0 7621 5850, 0 7621 5975
  โทรสาร 0 7621 5850
  อีเมล yutitham_pkuket@hotmail.com

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

  โทรศัพท์ 08 6480 5654 , 0 7323 5004
  โทรสาร  0 7323 5004
  อีเมล moj_betong@hotmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดระนอง
  เรือนจำ�จังหวัดระนอง (อ�ค�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์)  เลขที่ 349  
ถนนเรืองร�ษฎร์ ตำ�บลเข�นิเวศน์ อำ�เภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสงขล�
  ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดสงขล� อ�ค�รสรรพ�กร (เดิม) ชั้น 3 ถนนลูกเสือ
  ตำ�บลบ่อย�ง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� 90000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสตูล
  ศ�ล�กล�งจังหวัดสตูล (หลังใหม่)  ชั้น 1 ถนนสตูลธ�นี  ตำ�บลพิม�น
  อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

12.จังหวัดระนอง

13.จังหวัดสงขลา

14.จังหวัดสตูล

  โทรศัพท์ 0 7782 5445
  โทรสาร  0 7782 5445
  อีเมล jpo_ranong@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 7430 7240
  โทรสาร  0 7430 7241
  อีเมล moj_songkhla@hotmail.com

  โทรศัพท์ 0 7472 3032
  โทรสาร  0 7472 3167
  อีเมล mojsatun@gmail.com
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  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
  อ�ค�รสำ�นักง�นส่วนร�ชก�รจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ตึกอัยก�ร ชั้น 2  
ถนนดอนนก ตำ�บลมะข�มเตี้ย   อำ�เภอเมือง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84000

  สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ส�ข�เก�ะสมุย
  อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรมอำ�เภอเก�ะสมุย
  เลขที ่95/30 หมูท่ี ่5 ตำ�บลมะเรต็ อำ�เภอเก�ะสมยุ  จงัหวดัสุร�ษฎรธ์�น ี 84310

15.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16.จังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย

  โทรศัพท์ 0 7728 5174, 0 7728 5173
  โทรสาร  0 7728 8652
  อีเมล mojsurat@hotmail.co.th

  โทรศัพท์ 0 7741 9199
  โทรสาร  0 7741 8544
  อีเมล samui_justice@hotmail.com
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บรรณาธิการ
น�งส�วปทิตต�  โฉมประดิษฐ์   นักประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
   หัวหน้�กลุ่มง�นประช�สัมพันธ์     
   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะผู้จัดทำา
น�งส�วอรวิภ�  เกือกรัมย์ นักประช�สัมพันธ์ปฏิบัติก�ร
   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
น�งส�วชญ�ภ�  มงคลฉัตร   นักประช�สัมพันธ์ปฏิบัติก�ร
   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล
กรมคุมประพฤติ   
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ  
กรมบังคับคดี   
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
กรมร�ชทัณฑ์   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม   
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด   
ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม
สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม   
สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด
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MOJ





www.moj.go.th
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ให้บริการข้อมูลคำาปรึกษาด้านกฎหมาย
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส
โทรศัพท์ 0 2141 5100

Facebook.com/ministry of 
Justice, Thailand


