กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมห�นคร 10210
ส�ยด่วน 1111 กด 77
www.moj.go.th
Facebook : ประช�สัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการดานยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำ�นวน 10,000 เล่ม
ปีที่ผลิต เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2561

สารบัญ
โครงสร้�งกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน์
ค่�นิยมร่วมองค์กร
พันธกิจ
อำ�น�จหน้�ที่กระทรวงยุติธรรม
สัญลักษณ์ประจำ�กระทรวงยุติธรรม
ดอกไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม
ต้นไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม

หน้า
6
8
8
9
9
10
10
10

ภารกิจและงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สำานักงานรัฐมนตรี
Ofﬁce of The Minister
สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Ofﬁce of The Permanent Secretary
กรมคุมประพฤติ
Department of Probation
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department
กรมบังคับคดี
Legal Execution Department
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection

12
13
14
30
51
67

สารบัญ
กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation
สำานักงานกิจการยุติธรรม
Ofﬁce of Justice Affairs
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Science Thailand
สำานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
Ofﬁce of The Narcotics Control Board
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
Justice Service Link
สำานักงานกองทุนยุติธรรม
Justice Fund Ofﬁce

หน้า
70
74
81
126
132
146
154

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

Structure of the Ministry of Justice

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

7

วิสัยทัศน์

“หลักประกันคว�มยุติธรรม ต�มม�ตรฐ�นส�กล”

ค่านิยมขององค์กร
“ยุติธรรมถ้วนหน้� ประช�มีส่วนร่วม”
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

พันธกิจ

1. พั ฒ น�ระบบก�รให้ บ ริ ก �รประช�ชนเพื่ อ ให้ เข้ � ถึ ง คว�มยุ ติ ธ รรม
อย่�งเท่�เทียมกัน
2. พัฒน�ระบบง�นยุติธรรมและก�รบังคับใช้กฎหม�ยให้เป็นไปต�ม
หลักส�กล
3. พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รคว�มยุตธิ รรมและก�รบังคับใช้กฎหม�ย
ให้มีธรรม�ภิบ�ล
4. พัฒน�ระบบป้องกันอ�ชญ�กรรมเพื่อสร้�งคว�มปลอดภัยในสังคม

อำานาจหนาที่กระทรวงยุติธรรม
ม�ตร� 32 แห่งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 ซึ่ง กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่� “ให้มี
อำ�น�จหน้�ที่เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�รยุติธรรม เสริมสร้�ง
และอำ � นวยคว�มยุติธรรมในสังคม และร�ชก�รอื่ น ต�มที่ มี ก ฎหม�ย
กำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ทีข่ องกระทรวงยุตธิ รรมหรือส่วนร�ชก�รทีส่ งั กัด
กระทรวงยุติธรรม”

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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สัญลักษณ์ประจำากระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมมีต้นไม้และดอกไม้ประจำ�กระทรวง ประกอบด้วย
ต้ น สนฉั ต รและดอกบั ว ข�ว โดยมี ที่ ม �จ�กวั น ก่ อ ตั้ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรม คื อ
วันพุธที่ 25 มีน�คม พ.ศ. 2434 ซึ่งมี “ต้นสนฉัตร เป็นต้นไม้ประจำาวันพุธ”
และมี “ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำาวันพุธ” ประกอบกับสีประจำ�กระทรวงยุตธิ รรม
คื อ สี ข �ว จึ ง ได้ กำ � หนดให้ ต้ น ไม้ ป ระจำ � กระทรวงยุ ติ ธ รรม คื อ ต้ น สนฉั ต ร
และดอกไม้ประจำ�กระทรวงยุติธรรม คือ ดอกบัวข�ว

ดอกไม
ประจำากระทรวงยุติธรรม
“ดอกบัวขาว”
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์
แห่งความบริสุทธิ์

ตนไม
ประจำากระทรวงยุติธรรม
“ตนสนฉัตร”

สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม
ที่เป็นแกนหลักแห่งความคิดในการยืนหยัด
ในหน้าที่ที่จะอำานวยความยุติธรรม
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
10

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

ภารกิจและงานบริการ
ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

สำานักงานรัฐมนตรี
Office of The Minister

ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ
รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอคว�มเห็นประกอบก�รวินิจฉัยสั่งก�รของรัฐมนตรี
สนับสนุนก�รทำ�ง�นของรัฐมนตรีในก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเมืองระหว่�ง
รัฐมนตรี รัฐสภ� และประช�ชน ประส�นง�นก�รตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
ร่�งพระร�ชบัญญัติและกิจก�รอื่นท�งก�รเมือง ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอคว�มช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติก�ร
อืน่ ใดต�มทีก่ ฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ทีข่ องสำ�นักง�นรัฐมนตรีหรือ
ต�มที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย
โทรศัพท์ 0 2141 6435
โทรสาร 0 2143 9883
เว็บไซต์ www.moj.go.th/th/home-om
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

สำานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
Office of The Permanent Secretary

ดำ�เนินก�รด้�นก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ ศึกษ� วิเคร�ะห์ จัดทำ�ข้อมูล
เพื่ อ ใช้ ใ นก�รกำ � หนดนโยบ�ย เป้ � หม�ย และผลสั ม ฤทธิ์ ข องกระทรวง
แปลงนโยบ�ยของรั ฐ บ�ลและนโยบ�ยของรั ฐ มนตรี เ ป็ น แนวท�งและ
แผนปฏิบัติก�รของกระทรวง กำ�กับ เร่งรัด ติดต�ม ประเมินผล รวมทั้ง
ประส�นก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�นในสังกัดกระทรวง และพัฒน�
ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อใช้ในก�รบริห�รง�นและก�รบริก�รของ
หน่ ว ยง�น ดู แ ลง�นประช�สั ม พั น ธ์ ก�รต่ � งประเทศ พั ฒ น�กฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่�วของกระทรวง สนับสนุนก�รพัฒน�
บุ ค ล�กร จั ด สรรและบริ ห �รทรั พ ย�กรให้ เ กิ ด ก�รประหยั ด และคุ้ ม ค่ �
ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยกองทุนยุติธรรม และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบูรณ�ก�รและขับเคลื่อนแผนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
และก�รส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
โทรศัพท์ 0 2141 5100
โทรสาร 0 2143 8289 - 90, 0 2143 8242
เว็บไซต์ www.moj.go.th/th/home-ops

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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กรมคุมประพฤติ

Department of Probation
ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
ในชุ ม ชน และติ ด ต�มช่ ว ยเหลื อ สงเคร�ะห์ ใ ห้ ก ลั บ คื น เป็ น พลเมื อ งดี
ของสั ง คม รวมทั้ ง เสริ ม สร้ � งก�รมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ชุ ม ชน และ
ภ�คีเครือข่�ยในก�รดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน



ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานทีต่ ดิ ต่อ กรมคุมประพฤติ ชัน้ 4 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ฯ
อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 4749
สายด่วน 1111 กด 78
เว็บไซต์ www.probation.go.th
อีเมล prprobation@gmail.com
สื่อสังคมออนไลน์ Facebook : กรมคุมประพฤติ Department
of Probation, Twitter/ YouTube : กรมคุมประพฤติ
ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 29 ปณฝ. ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 กรุงเทพมห�นคร 10215
หน่วยงานภายในกรมคุมประพฤติและสำานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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 งานบริการประชาชน
		

งานสืบเสาะและพินิจ (จำ�เลย)
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
จำ�เลยที่ถูกศาลสั่งให้สืบเสาะและพินิจ
1. ไปพบธุรการคดียื่นคำ�สั่งศาลให้สืบเสาะและพินิจ
- ธุรการคดีลงทะเบียนรับคดีและถ่ายรูปตัวจำ�เลย พร้อมแนบ
แบบบันทึกถ้อยคำ� (คป.3) ให้พนักงานคุมประพฤติดำ�เนินการ
2. พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งชี้ แจงทำ � ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คำ � สั่ ง
ให้สืบเสาะและพินิจ รวมทั้งขั้นตอนการสืบเสาะ และพนักงานคุมประพฤติ
สอบปากคำ�เบื้องต้นหรือนัดมาในวันอื่นๆ
- วาดแผนที่บ้าน     
- เก็บปัสสาวะ (ถ้าเป็นคดียาเสพติด)     
3. ไปพบพนักงานคุมประพฤติตามกำ�หนด
- นัดเพื่อสอบปากคำ�เพิ่มเติม
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. คำ�สั่งศาลที่สั่งให้สืบเสาะและพินิจ จำ�นวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2141 4749
3. สายด่วน 1111 กด 78
4. สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ

งานสืบเสาะและพินิจ (พยาน)
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
ผู้เกี่ยวข้องในคดี (พยาน) ในฐานะเป็น
-   ผู้เสียหาย
-   บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดจำ�เลย เช่น เพื่อน นายจ้าง
ครู ผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น
- ผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์กระทำ�ผิดของจำ�เลย (พยานในเหตุการณ์) ทีพ่ นักงาน
คุมประพฤติมีหนังสือเรียกพยานบุคคล (คป.6) ให้ไปพบ หรือ
โทรศัพท์นดั ให้ไปพบเพือ่ สอบปากคำ� (มีสทิ ธิไ์ ด้รบั ค่าเบีย้ เลีย้ งพยาน
100 บาท)
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2141 4749
3. สายด่วน 1111 กด 78
4. สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ

งานคุมประพฤติ
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
•		ขั้นตอนในการให้บริการ
1. การปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
-   ผู้ถูกคุมความประพฤติพบพนักงานคุมประพฤติ พร้อมเอกสาร
ประจำ�ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติดำ�เนินการปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ
2. การสอบปากคำ�และบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ
- ผู้ถูกคุมความประพฤติพบพนักงานคุมประพฤติ พร้อมเอกสาร
ประจำ�ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติดำ�เนินการสอบปากคำ�
- พนักงานคุมประพฤติจัดทำ�เอกสาร/สมุดข้อกำ�หนดเงื่อนไข
เพื่อคุมความประพฤติ และมอบต้นฉบับให้ผู้ถูกคุมประพฤติ
พร้อมแจ้งกำ�หนดการนัดมารายงานตัว
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

3. การรับรายงานตัว/การแก้ไขฟื้นฟู
- ผู้ถูกคุมความประพฤติยื่นเอกสาร/สมุ ด ข้ อ กำ � หนดเงื่ อ นไข
เพื่อคุมความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติรบั รายงานตัวตามกระบวนการคุมประพฤติ
- พนั ก งานคุ ม ประพฤติ กำ � ชั บ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ใ ห้ ม า
รายงานตัวตามกำ�หนดนัดในครั้งต่อไปจนครบตามที่กำ�หนด
-   ผูถ้ กู คุมความประพฤติอาจได้รบั การแก้ไขฟืน้ ฟู โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามสภาพปัญหาความจำ�เป็น
และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
หมายเหตุ : เป็นการดำ�เนินการเฉพาะราย จึงไม่สามารถกำ�หนดเวลา
ที่แน่นอนได้  
•		เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. เอกสารประจำ�ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น บัตรประจำ�ตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับขี่
2. สมุดข้อกำ�หนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  www.probation.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2141 4749
3. สายด่วน 1111 กด 78
4. สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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งานสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ผู้ ก ระทำ � ผิ ด กรอกคำ � ร้ อ งขอรั บ การสงเคราะห์ ต ามแบบที่
กรมคุมประพฤติกำ�หนด
2. พนักงานคุมประพฤติพจิ ารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทำ�
ความเห็น
- การส่งเสริมการมีงานทำ� หรือส่งเสริมด้านการหางาน
- การส่งเสริมด้านการฝึกวิชาชีพ
- การส่งเสริมด้านการศึกษา
- การส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพ
- การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
- การสงเคราะห์ค่าอาหาร
- การสงเคราะห์ค่าพาหนะ
- การสงเคราะห์ค่ายังชีพ
- การสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย
3. เจ้าหน้าทีธ่ รุ การตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร พร้อมใบเสร็จ
รับเงิน/ใบสำ�คัญรับเงิน (ถ้ามี) งบประมาณที่จะให้การสงเคราะห์ พร้อมทำ�
ความเห็นเสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ
4. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นตามเกณฑ์ที่ได้รับ
แจ้งจากกรมบัญชีกลางและแนวทางของกรมคุมประพฤติ
5. กรณีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ อนุมัติ เจ้าหน้าที่ธุรการจ่ายเงินให้
ผู้ได้รับการสงเคราะห์
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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6. กรณี ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก�รอนุ มั ติ พนั ก ง�นคุ ม ประพฤติ ชี้ แจงเหตุ ผ ล/
เสนอท�งเลือกอื่น/ประส�นหน่วยง�นหรือองค์กรอื่นต�มคว�มเหม�ะสม
นอกจ�กนี้ ยังมีบริก�รให้ค�ำ ปรึกษ�แนะนำ�ให้คว�มรูแ้ ละก�รฝึกอบรม
ด้ � นทั ก ษะชี วิ ต ตลอดจนก�รให้ ค ว�มช่ ว ยเหลื อ ในด้ � นอื่ น ๆ ที่ จำ � เป็ น ต่ อ
ก�รดำ�รงชีวิต
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. คำ�ร้องขอรับก�รสงเคร�ะห์
2. สำ�เน�ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
3. สำ�เน�ใบบริสุทธิ์/หลักฐ�นก�รปล่อยตัว
4. กรณีขอรับก�รสงเคร�ะห์ทนุ ประกอบอ�ชีพ ต้องแนบร�ยละเอียด
ก�รนำ�เงินไปใช้จ่�ย
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2141 4881
3. ส�ยด่วน 1111 กด 78
4. สำ�นักง�นคุมประพฤติ กรุงเทพมห�นคร/จังหวัด/ส�ข�ทัว่ ประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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งานตรวจพิสูจน์
• 		หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
•		ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ชี้แจงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. สอบปากคำ�ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
3. ตรวจสอบประวัติการกระทำ�ความผิดและการบำ�บัดรักษา
4. สอบปากคำ�บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
5. สืบเสาะสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
6. สอบปากคำ�ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
7. รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�รายงานเสนอคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาวินิจฉัยแผนการฟื้นฟู
8. แจ้งผลการตรวจพิสูจน์
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำ�เนินงานรวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน ยกเว้น
กรณีจำ�เป็นที่คณะอนุกรรมการอาจมีคำ�สั่งขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน
•		เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ
3. ประวัติการรักษาโรค จำ�นวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา จำ�นวน 1 ฉบับ
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2141 4749
3. สายด่วน 1111 กด 78
4. สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
•		หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ชีแ้ จงเงือ่ นไข/สิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ตามพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. แจ้งนัดหมายให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่/รับตัวไปส่งสถานที่
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. ดำ�เนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4. ประเมินผลระหว่างการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด (90 วัน)
5. ประเมินผลเมือ่ ครบระยะเวลาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
(120 วัน)
6. เสนอผลการฟื้ น ฟู ฯ ต่ อ คณะอนุ ก รรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
7. ออกใบนั ด ให้ ม ารั บ หนั ง สื อ รั บ รองผลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด/ใบยินยอมให้ติดตามผลการฟื้นฟูฯ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2141 4749
3. สายด่วน 1111 กด 78
4. สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด /สาขาทัว่ ประเทศ

การรับรายงานตัว/ย้ายสถานทีร่ ายงานตัว/รายงานตัว
ไม่ตรงวันที่กำ�หนด
•		หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
•		ขั้นตอนในการให้บริการ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ต้องมารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ
ต้ อ งนำ � เอกสารประจำ � ตั ว ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ แ ละต้ อ งมารายงานตั ว
ตามกำ�หนดนัด หากต้องเลื่อนนัดหมายขอให้ติดต่อโดยตรงที่สำ�นักงาน
คุมประพฤติ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ตามหมายเลขทีร่ ะบุในบัตรกำ�หนดนัด
รายงานตัวของท่านในวันและเวลาราชการ
•		เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำ�เนา 
3. ใบอนุญาตขับขี่ พร้อมสำ�เนา 
4. สมุดข้อกำ�หนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
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• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ
2. สายด่วน โทร. 1111 กด 78

การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจพิสูจน์
•		หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีของท่าน
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ผู้มีสิทธิร้องขอปล่อยชั่วคราว ได้แก่ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
บิดา มารดา สามี ภริยา บุตร ญาติพี่น้อง หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
2. หลักประกันที่สามารถใช้ในการปล่อยชั่วคราว มี 3 ชนิด คือ
เงินสด หรือหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน หรือบุคคลคํ้าประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยติดต่อยื่นเรื่องที่สำ�นักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีของท่าน
•		เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำ�เนา
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามหมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ อ ยู่
ในบัตรกำ�หนดนัดรายงานตัวของสำ�นักงานคุมประพฤติของท่านได้ในวันและ
เวลาราชการ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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การทำ�งานบริการสังคมแทนค่าปรับ
•		หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
ผู้ ก ระทำ � ผิ ด ที่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาลงโทษ แต่ ไ ม่ มี เ งิ น ชำ � ระค่ า ปรั บ
(ซึ่งโดยปกติต้องถูกนำ�ตัวไปกักขังแทนค่าปรับ) ผู้ต้องโทษปรับนั้นสามารถ
ทำ�งานบริการสังคมหรือทำ�งานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ โดยการ
ทำ�งานบริการสังคม 1 วัน จะเท่ากับเงินค่าปรับ 500 บาท ท่านที่ต้องการ
ทำ�งานบริการสังคมแทนค่าปรับควรดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งความประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าทีศ่ าลเพือ่ ขอทำ�งานบริการสังคมแทน
ค่าปรับ
2. เขี ย นคำ � ร้ อ งตามแบบ บส.1 และกรอกประวั ติ ส่ ว นตั ว ลงใน
แบบประวัติจำ�เลยตามแบบ บส.2
3. ยื่นคำ�ร้องต่อศาลและรอฟังคำ�สั่งศาล
4. หากศาลมี คำ � สั่ ง อนุ ญ าต ผู้ ป ระสงค์ ทำ � งานบริ ก ารสั ง คมแทน
ค่าปรับต้องไปรายงานตัวที่สำ�นักงานคุมประพฤติตามที่ศาลสั่ง พร้อมสำ�เนา 
บส.1 และ บส.2
5. เริ่มทำ�งานบริการสังคมจนครบกำ�หนด (ภายในระยะเวลา 1-2 ปี  
นับแต่วันเริ่มทำ�งานตามที่ศาลกำ�หนด)
- กรณีถ้ามีเงินจ่ายค่าปรับและไม่ประสงค์ทำ�งานบริการสังคม
แทนค่าปรับต่อไป สามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลเพื่อขอยุติการทำ�งานได้ ซึ่งศาล
จะมีคำ�สั่งอนุญาต โดยจะคำ�นวณวันที่ได้ทำ�งานแทนค่าปรับเป็นจำ�นวนเงิน
แล้วหักออกจากค่าปรับที่ศาลกำ�หนดไว้ในตอนต้น
26
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- กรณีไม่ทำ�ง�น หรือปร�กฏว่�มีเงินจ่�ยแต่ให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จต่อศ�ล อ�จถูกดำ�เนินคดีท�งอ�ญ� และศ�ลส�ม�รถเพิกถอนคำ�สั่ง
อนุญ�ตให้ทำ�ง�นบริก�รสังคมแทนค่�ปรับ และให้ปรับหรือกักขังแทน
ค่�ปรับได้ ต�มแต่กรณี

ประเภทของงานที่จัดให้ทำางานบริการสังคม
1. ก�รทำ�ง�นช่วยเหลือดูแลอำ�นวยคว�มสะดวกหรือให้คว�ม
บันเทิงแก่คนพิก�ร คนชร� เด็กกำ�พร้� หรือผูป้ ว่ ยในสถ�นสงเคร�ะห์หรือ
สถ�นพย�บ�ล
2. ก�รทำ�ง�นวิช�ก�รหรือง�นบริก�รด้�นก�รศึกษ� เช่น ก�รสอน
หนังสือ ก�รค้นคว้�วิจัย หรือก�รแปลเอกส�ร เป็นต้น
3. ก�รทำ�ง�นที่ต้องใช้คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ เช่น ง�นช่�งฝีมือ
เครื่องยนต์ ก่อสร้�ง คอมพิวเตอร์ หรือวิช�ชีพอย่�งอื่น เป็นต้น
4. ก�รทำ�ง�นบริก�รสังคมนอกจ�กที่กำ�หนดไว้ เช่น ง�นทำ�คว�ม
สะอ�ดหรือพัฒน�สถ�นที่ส�ธ�รณะ ง�นปลูกป่�หรือดูแลสวนป่�หรือ
สวนส�ธ�รณะ
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เป็นไปต�มที่ศ�ลกำ�หนด
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักง�นคุมประพฤติ กรุงเทพมห�นคร/จังหวัด/ส�ข�ทั่วประเทศ
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ
•		หน่วยงานให้บริการ
งานประชาสั ม พั น ธ์ สำ � นั ก งานเลขานุ ก ารกรม : ศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
•		ขั้นตอนในการให้บริการ		
			 1. ประชาชนมาติดต่อด้วยตนเองกรอกแบบคำ�ขอข้อมูลข่าวสาร
โดยระบุขอ้ มูลทีต่ อ้ งการให้ชดั เจน ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีแ่ นะนำ�ให้ประชาชนตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดเตรียมไว้เพื่อค้นหาข้อมูล
ข่าวสารตามที่ต้องการ
2. ยืน่ แบบคำ�ขอพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำ�ขอที่ได้รับ และจัดเตรียมเอกสาร
ให้ผู้ยื่นคำ�ขอ (กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถให้
บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้)
•		เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. แบบคำ�ขอข้อมูลข่าวสาร จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ สำ�เนาทะเบียนบ้าน         
จำ�นวน 1 ฉบับ
3. หนังสือมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน จำ�นวน 1 ฉบับ
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หมายเหตุ : ต้องเสียค่�ธรรมเนียมก�รทำ�สำ�เน� ขน�ดกระด�ษ A4
หน้�ละไม่เกิน 1 บ�ท กรณีผู้ขอทำ�สำ�เน�เป็นผู้มีร�ยได้น้อย จะพิจ�รณ�
ยกเว้นค่�ธรรมเนียม
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
หรือ www.oic.go.th/infocenter2/229
2. โทรศัพท์ 0 2141 4740
3. สำ�นักง�นคุมประพฤติ กรุงเทพมห�นคร/จังหวัด/ส�ข�ทัว่ ประเทศ
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กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

Rights and Liberties Protection Department
เป็นหน่วยง�นในก�รส่งเสริม คุ้มครอง และสร้�งหลักประกันสิทธิ
และเสรีภ�พต�มหลักสิทธิมนุษยชน และให้ประช�ชนได้รับคว�มช่วยเหลือ
ท�งกฎหม�ย โดยประช�ชนส�ม�รถขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภ�พในเรื่องต่�งๆ อ�ทิ กรณีตกเป็นผู้เสียห�ยหรือจำ�เลยใน
คดีอ�ญ� ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่� ถูกระเบิด ถูกข่มขืน หรือถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย
โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รกระทำ�คว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัติ
ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�
พ.ศ. 2544 (และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ก�รรับเรือ่ งร�วร้องทุกข์
ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย ก�รส่งเสริมสิทธิผู้ต้องห�ในชั้นสอบสวนคดี
อ�ญ� ประมวลกฎหม�ยวิธพี จิ �รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 134/1 ก�รไกล่เกลีย่
ข้อพิพ�ท ก�รคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�น
ในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2546 และก�รส่งเสริมสิทธิและเสรีภ�พและสิทธิมนุษยชน
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 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ติดต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ ชั้น 6 ศูนย์ร�ชก�ร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อ�ค�รร�ชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมห�นคร 10210
สายด่วน 1111 กด 77
เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
 งานบริการประชาชน

สำานักงานคุ้มครองพยาน
มีอำ�น�จหน้�ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รคุ้มครองพย�นต�มม�ตรก�ร
ทัว่ ไปและม�ตรก�รพิเศษ ก�รปฏิบตั ทิ เี่ หม�ะสม รวมทัง้ ประส�นก�รปฏิบตั งิ �น
และข้อมูลกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน เพื่อประโยชน์
ในก�รคุ้มครองคว�มปลอดภัยแก่พย�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�น
ในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2546
ทธิและเสรีภาพ
กรมคุม้ ครองสิ
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คำ�ร้องขอใช้มาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ
ในการคุ้มครองพยาน
  

• หน่วยงานให้บริการ
1. สำ�นักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โทรศัพท์ 0 2141 2947
2. สำ�นักงานคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0 3524 6958-9
3. สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4324 5611-2
4. สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5321 7104
5. สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จ.สงขลา   
โทรศัพท์ 0 7433 3311-2
6. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7. สถานีตำ�รวจทั่วประเทศ                                                      
• ขั้นตอนในการให้บริการ

1. มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
การยืน่ คำ�ร้อง กรณีพยานในคดีอาญาได้รบั การข่มขูค่ กุ คาม พนักงาน
ผู้ มี อำ � นาจสื บ สวนสอบสวนคดี อ าญา  พนั ก งานผู้ มี อำ � นาจฟ้ อ งคดี อ าญา 
ศาล หรือหน่วยงานอืน่ พยานหรือบุคคลอืน่ ใดซึง่ มีประโยชน์เกีย่ วข้อง สามารถ
ร้องขอใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546
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การสั่งใช้มาตรการทั่วไป
- กรณี ป ระสานการส่ ง ต่ อ ให้ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ
หน่วยงานอื่น การดำ�เนินการใดๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
หน่ ว ยงานนั้ น ๆ โดยสำ � นั ก งานคุ้ ม ครองพยานจะสนั บ สนุ น
งบประมาณและประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
- กรณีสำ�นักงานคุ้มครองพยานดำ�เนินการเอง อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ มีอำ�นาจสั่งใช้หรือไม่ใช้มาตรการทั่วไปในการ
คุ้มครองพยาน
       การดำ�เนินการคุ้มครองพยาน กรณีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพสั่งใช้มาตรการทั่วไป สำ�นักงานคุ้มครองพยานจะกำ�หนดมาตรการ
การคุ้มครองพยานตามความเหมาะสมแก่สถานภาพของพยานและลักษณะ
ความร้ายแรงของคดี โดยมาตรการการคุม้ ครองพยานทีด่ �ำ เนินการในปัจจุบนั
อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครอง การนำ�พยานไปอยู่ที่ปลอดภัย การย้ายที่อยู่
เป็นต้น
        การอุทธรณ์ กรณีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ มีคำ�สั่ง
ไม่อนุมตั คิ �ำ ร้อง หากผูไ้ ด้รบั คำ�สัง่ ไม่พอใจก็มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์ค�ำ สัง่ นัน้ โดยยืน่ อุทธรณ์
ได้ที่ศาลยุติธรรมชั้นต้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่ง
2. มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
มาตรการพิ เ ศษในการคุ้ ม ครองพยาน เป็ น มาตรการคุ้ ม ครองที่
ยกระดับความสำ�คัญของการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพยาน โดยคดี
ที่จะร้องขอรับการคุ้มครองจะต้องเป็นคดีต ามที่กฎหมายคุ้มครองพยาน
กำ � หนดไว้ แ ละต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความร้ า ยแรงแห่ ง คดี แ ละการกระทำ � ผิ ด
ทีม่ ลี กั ษณะเชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายอาชญากรรม กระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงแห่งรัฐ
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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การยืน่ คำ�ร้อง กรณีปรากฏแน่ชดั หรือมีเหตุสงสัยว่าพยานในคดีอาญา
จะไม่ได้รับความปลอดภัย บุคคลดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำ�ร้องขอใช้มาตรการ
พิเศษในการคุ้มครองพยาน
- พยานหรือผู้รับมอบอำ�นาจจากพยาน
- บุคคลซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับพยาน
- พนักงานผู้มีอำ�นาจสืบสวนคดีอาญา
- พนักงานผู้มีอำ�นาจสอบสวนคดีอาญา 
- พนักงานผู้มีอำ�นาจฟ้องคดีอาญา
การสั่ ง ใช้ ม าตรการพิ เ ศษ เมื่ อ คำ � ร้ อ งขอรั บ การคุ้ ม ครองพยาน
ตามมาตรการพิเศษได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำ�นาจสั่งการให้ใช้หรือไม่ให้ใช้
มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
การดำ � เนิ น การคุ้ ม ครองพยาน สำ � นั ก งานคุ้ ม ครองพยานหรื อ
หน่วยงานที่ร้องขอจะกำ�หนดมาตรการคุ้มครองพยานภายใต้ความเหมาะสม
แก่สถานภาพของพยาน ลักษณะและความร้ายแรงของคดี โดยกำ�หนด
มาตรการคุม้ ครองและช่วยเหลือ เช่น การจัดเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครอง การย้ายทีอ่ ยู่
การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ เป็นต้น
การอุทธรณ์ กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่ได้
รับมอบหมายมีคำ�สั่งไม่อนุมัติคำ�ร้อง หากผู้ได้รับคำ�สั่งไม่พอใจคำ�สั่งก็มีสิทธิ
อุทธรณ์คำ�สั่งนั้น โดยยื่นได้ที่ศาลยุติธรรมชั้นต้น หรือศาลทหารชั้นต้นที่มี
เขตอำ�นาจเหนือคดี หรือที่บุคคลนั้นมีที่อยู่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับแจ้งคำ�สั่ง
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

คดีอาญาที่พยานสามารถร้องขอรับการคุ้มครอง
ตามมาตรการพิเศษ
•
•
•
•
•
•
•
•

คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
คดีตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงิน
คดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คดีตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
คดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม
คดี ค วามผิ ด ที่ มี อั ต ราโทษอย่ า งตํ่ า ให้ จำ � คุ ก ตั้ ง แต่ สิ บ ปี ขึ้ น ไป
หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
• คดีที่สำ�นักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครอง
• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
      1. สำ�เนาบัตรประชาชน/บัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นพยาน
4. เอกสารหลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย
บันทึกประจำ�วันของสถานีตำ�รวจ
5. เอกสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการยื่นคำ�ร้องขอคุ้มครองพยาน

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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• ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ � นั ก ง�นคุ้ ม ครองพย�น กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ �พ
กระทรวงยุติธรรม
2. โทรศัพท์ 0 2141 2947
3. โทรส�ร 0 2143 9673
4. ส�ยด่วน 1111 กด 77
5. เว็บไซต์ www.rlpd.moj.go.th, www.moj.go.th
หมายเหตุ : - ยื่นคำ�ร้องขอคุ้มครองพย�นโดยตนเอง
- ในกรณีเร่งด่วนไม่อ�จยืน่ ด้วยตนเองได้ ให้ท�ำ เป็นหนังสือ
หรือจดหม�ย หรือท�งเครื่องมือสื่อส�รอื่น
- กรณีไม่ได้ยน่ื ต�มแบบ ให้ผขู้ อรีบดำ�เนินก�รต�มแบบทันที
ที่ส�ม�รถกระทำ�ได้
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
มี ภ �รกิ จ ในก�รช่ ว ยเหลื อ ประช�ชนท�งกฎหม�ย โดยได้ จั ด ตั้ ง
“คลินิกยุติธรรม” เพื่อเป็นหน่วยบริก�รช่วยเหลือประช�ชนท�งกฎหม�ย
และก�รคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ �พ โดยให้ บ ริ ก �รคำ � ปรึ ก ษ�ท�งกฎหม�ย
ก�รรับเรื่องร�วร้องทุกข์ ก�รขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียห�ยและจำ�เลย
ในคดีอ�ญ� ก�รรับคำ�ร้องขอก�รคุ้มครองคว�มปลอดภัยพย�นในคดีอ�ญ�
ก�รรั บ เรื่ อ งก�รไกล่ เ กลี่ ย ระงั บ ข้ อ พิ พ �ท ก�รส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ต้ อ งห�
ต�มประมวลกฎหม�ยวิ ธี พิ จ �รณ�คว�มอ�ญ�ม�ตร� 134/1 และ
ก�รจ่ � ยค่ � ป่ ว ยก�รแก่ ที่ ป รึ ก ษ�กฎหม�ยในชั้ น สอบสวนคดี เ ย�วชน
และครอบครั ว ต�มพระร�ชบั ญ ญั ติ ศ �ลเย�วชนและครอบครั ว และ
วิ ธี พิ จ �รณ�คดี เ ย�วชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ม�ตร� 75

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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การให้คำ�ปรึกษากฎหมาย
• หน่วยงานให้บริการ
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
       2. คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรมประจำ � สำ � นั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
พื้นที่ 1-4 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดสงขลา)
       3. คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรมประจำ � สำ � นั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด และสาขา
ทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. การให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ
- ลงทะเบียนรับคำ�ปรึกษากฎหมาย
- สอบถามข้อเท็จจริงและให้คำ�ปรึกษากฎหมาย
2. การขอรับคำ�ปรึกษากฎหมายทาง Video Call
   
- เปิดแอปพลิเคชัน Line
  
- เพิ่มเพื่อนด้วย Line ID : rlpdconsultation
   
- กดวิดีโอคอลเพื่อขอรับคำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
หมายเหตุ : ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.
• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล หรือเลขที่บัตรประชาชน
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
กระทรวงยุติธรรม
2. โทรสาร 0 2143 9669
3. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
4. คลินิกยุติธรรม E-justice ทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th
   
5. สำ � นั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ พื้ น ที่ 1-4 (จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา)
6. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
7. VDO Consultation ทาง Line ID : rlpdconsultation
  
8. ไปรษณีย์ที่ตั้งหน่วยงานนั้นๆ

สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
• หน่วยงานให้บริการ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. การรับเรื่องสอบถามข้อมูล (5 นาที)
2. คัดแยกประเภทเรื่องที่รับบริการ และประสานส่งต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (5-30 นาที)
3. การประเมินผลความพึงพอใจ (10 นาที)
• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล หรือเลขที่บัตรประชาชน
•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
• หน่วยงานให้บริการ
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
       2. คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรมประจำ � สำ � นั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
พื้นที่ 1-4 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดสงขลา)
3. คลินิกยุติธรรมประจำ�สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และยุติธรรม
จังหวัดสาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการประชาชน
1. รับคำ�ร้องและตรวจสอบเอกสาร (2 วันทำ�การ)
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ
- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคำ�ร้องทุกข์
2. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (10 วันทำ�การ)
- ตรวจสอบคำ�ร้องทุกข์เบื้องต้น
- แสวงหาข้อเท็จจริง/ลงพื้นที่
3. ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือ (16 วันทำ�การ)
- ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือ
- ติดตามการดำ�เนินการ
4. แจ้งผล/รายงานผลการดำ�เนินงาน (7 วันทำ�การ)
- แจ้งผล/รายงานผลการดำ�เนินงาน
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน/สำ�เนาทะเบียนบ้าน
2. เอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะร้องทุกข์ เช่น
           • สำ�เนาบันทึกประจำ�วัน
           • หมายอายัดคดี
           • คำ�สั่งจากหน่วยงานภาครัฐที่กระทบสิทธิของผู้ร้องทุกข์
- หลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ แ สดงถึ ง การได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
- เอกสารสัญญา เช่น สัญญาเช่าซือ้ - เช่าทรัพย์ ขายฝาก จำ�นำ�
จำ�นอง
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อน
เช่น ภาพประกอบ คำ�สั่ง/ประกาศที่เป็นเหตุให้กระทบ
สิ ท ธิ ข องผู้ ร้ อ ง/กลุ่ ม ผู้ ร้ อ ง หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ
กระทรวงยุติธรรม
2. โทรสาร 0 2143 9669
3. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
4. เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
       5. สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 - 4
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา)
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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6. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
7. VDO Consultation ทาง Line ID : rlpdconsultation
       8. ไปรษณีย์ที่ตั้งหน่วยงานนั้นๆ

การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
• หน่วยงานให้บริการ
1. กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ       
2. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ (ส่วนภูมิภาค)
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. รับคำ�ขอและตรวจสอบเอกสาร  (1 วันทำ�การ)
2. ทำ�ความเห็นเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณา (11 วันทำ�การ)
3. อธิบดี/ยุติธรรมจังหวัด พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
- กรณีอนุมัติ ผู้มีอำ�นาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
- กรณีไม่อนุมัติ ผู้มีอำ�นาจพิจารณา  หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามเพื่ อ ขอเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรื อ ระงั บ การ
จ่ายเงินได้ (1 วันทำ�การ)
4. เบิกจ่ายเงินรางวัลและแจ้งผล
- เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการพิจารณาอนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ ให้ทนายความทราบ
- กรณีอนุมัติ เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการเบิกจ่ายเงินรางวัล
ให้แก่ทนายความ (17 วันทำ�การ)
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ยื่น
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวทนายความ
3. สำ�เนาหนังสือรับรองการเป็นทนายความทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่
ทนายความที่ รั ฐ จั ด หาให้ ผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
4. สำ � เนาเอกสารที่ แ สดงประเภทคดี ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น รางวั ล เช่ น
สำ�เนาบันทึกคำ�ให้การผู้ต้องหา 
5. แบบคำ�ขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหา
ให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 (แบบ ยธ 091)
6. คู่ฉบับหรือสำ�เนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ (แบบ ยธ 092)
7. หนังสือรับรองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทนายความทีร่ ฐั จัดหาให้ผตู้ อ้ งหา
ในคดีอาญา (แบบ ยธ 093) หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่าทนายความ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา
8. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับพนักงานสอบสวน
นอกเขตอำ � เภออั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของพนั ก งานสอบสวนซึ่ ง พนั ก งานสอบสวน
(แบบ ยธ 094) (ถ้ามี)
9. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของทนายความที่ยื่นคำ�ขอ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
      1. กองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
2. โทรสาร 0 2143 9669
3. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
       4. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
5. VDO Consultation ทาง Line ID : rlpdconsultation
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดี
เยาวชนและครอบครัว
•		หน่วยงานให้บริการ
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. รับคำ�ขอและตรวจสอบเอกสาร (1 วันทำ�การ)
2. ทำ�ความเห็นเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณา (11 วันทำ�การ)
3. อธิบดี/ยุติธรรมจังหวัด พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
- กรณีอนุมัติ ผู้มีอำ�นาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
- กรณีไม่อนุมัติ ผู้มีอำ�นาจพิจารณา หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามเพื่อขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือระงับการ
จ่ายเงินได้ (1 วันทำ�การ)
4. แจ้งผลและเบิกจ่ายค่าป่วยการ (17 วันทำ�การ)
- เจ้ า หน้ า ที่ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายทราบ
ภายใน 1 วัน
- กรณีอนุมัติ เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการเบิกจ่ายและโอนเงิน
ค่าป่วยการให้ที่ปรึกษากฎหมาย ภายใน 15 วัน
- เจ้ าหน้าที่การเงินมีหนังสือแจ้งผลการโอนเงินให้ที่ปรึกษา
กฎหมายทราบ ภายใน 1 วัน
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. แบบคำ�ขอรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย
2. หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ในชั้ น สอบสวนคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ตามมาตรา 75 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553
3. แบบรั บ รองตนของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ในชั้ น สอบสวนคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ตามมาตรา 75 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553
4. สำ � เนาบั ต รประจำ � ตั ว ที่ ป รึ ก ษากฎหมายที่ ศ าลเยาวชนและ
ครอบครัวออกให้
5. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของที่ปรึกษากฎหมายที่ยื่นคำ�ขอ
6. สำ � เนาเอกสารอื่ น ที่ จำ � เป็ น เช่ น หนั ง สื อ มอบอำ � นาจ หรื อ
สำ�เนาเอกสารทางคดี เป็นต้น
7. ใบรับรองการยื่นคำ�ขอ (แบบ กพส. - 92 - 00)
8. หนังสือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย (แบบ กพส.93-00)
•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภ าพ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
กระทรวงยุติธรรม
2. โทรสาร 0 2143 9669
3. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
       4. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
5. VDO Consultation ทาง Line ID : rlpdconsultation
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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สำ�นักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
1. ปฏิบตั งิ านธุรการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา  และคณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หายและค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ จำ � เลย
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่ าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จ�ำ เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559)
2. รับคำ�ขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ทำ�ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จ�ำ เลยในคดีอาญา  หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา
3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการอืน่ หรือบุคคลใดๆ เพือ่ ขอทราบ
ข้อเท็จจริง หรือความเห็นเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือ
ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559)
4. เก็ บ รวบรวม และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
5. กระทำ�กิจการตามทีร่ ฐั มนตรี คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ
มอบหมาย
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดี
อาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
• สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลย
ในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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• ขั้นตอนในการให้บริการ
กรณีผู้เสียหาย
1. การรับคำ�ขอ (ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน)
              - จัดทำ�คำ�ขอตามแบบ สชง.1/01 หรือ สชง.1/03 (กรณีผเู้ สียหาย)
- สอบปากคำ�
- ตรวจสอบเอกสารประกอบคำ�ขอ
- ลงระบบ
       2. การพิจารณา (ระยะเวลาการปฏิบัติ 44 วัน)
- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล
- สรุป/ทำ�ความเห็นเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
หรือคณะกรรมการเพื่อจัดทำ�ความเห็น
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณา
มีคำ�วินิจฉัย
3. คำ�วินิจฉัย (ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน)
- จัดทำ�คำ�วินิจฉัยตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการฯ
              - เสนอผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรณีจ�ำ เลย
      1. การรับคำ�ขอ (ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน)
- จัดทำ�คำ�ขอตามแบบ สชง.1/02 หรือ สชง.1/04 (กรณีจำ�เลย)
- สอบปากคำ�
              - ตรวจสอบเอกสารประกอบคำ�ขอ
              - ลงระบบ

48

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

2. การพิจารณา (ระยะเวลาการปฏิบัติ 55 วัน)
- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล
- สรุ ป /ทำ � ความเห็ น เสนอเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
เพื่อจัดทำ�ความเห็น
      - ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ
คณะกรรมการ
             - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามีคำ�วินิจฉัย
3.  คำ�วินิจฉัย (ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน)
- จัดทำ�คำ�วินิจฉัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
              - เสนอผู้มีอำ�นาจลงนาม
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
2. สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
4. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีทายาทหลายคน)
5. หลักฐานค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
6. หลักฐานค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
7. ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
8. รายงานประจำ�วันเกี่ยวกับคดี
9. หนังสือความเห็นแพทย์/ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
10. สำ�เนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิต)
11. สำ�เนารายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ (กรณีบาดเจ็บ)
12. หนังสือรับรองรายได้ (ถ้ามี)

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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หลักฐานสำ�คัญกรณีเป็นผู้เสียหาย
1. สำ�เนาบันทึกแจ้งความประจำ�วัน
2. สำ�เนารายงานการสอบสวนของตำ�รวจ
3. บันทึกการแจ้งสิทธิ
หลักฐานสำ�คัญกรณีเป็นจำ�เลย
1. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
2. สำ�เนาหมายขัง หมายจำ�คุก และหมายปล่อย
3. สำ�เนาคำ�พิพากษาของทุกชั้นศาล
4. สำ�เนาใบแต่งทนายความ
5. สำ�เนาหนังสือสัญญาจ้างว่าความ (กรณีที่ไม่ใช่ทนายขอแรง)
•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ � นั ก งานช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้ เ สี ย หายและจำ � เลย
ในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ     
2. สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1-4
3. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4. สถานีตำ�รวจทั่วประเทศ
5. เรือนจำ�และทัณฑสถานทั่วประเทศ
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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กรมบังคับคดี

Legal Execution Department
มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละล�ย และคดีฟื้นฟู
กิจก�รของลูกหนี้ ต�มคำ�สัง่ ศ�ล ก�รชำ�ระบัญชีต�มคำ�สัง่ ศ�ล ก�รว�งทรัพย์
และก�รประเมินร�ค�ทรัพย์สิน โดยดำ�เนินก�รยึด อ�ยัด และจำ�หน่�ย
ทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละล�ย ตลอดจนกำ�กับ
ก�รฟืน้ ฟูกจิ ก�รของลูกหนี้ เพือ่ ให้เจ้�หนีแ้ ละผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ก�รชำ�ระหนี้
จ�กลูกหนี้อย่�งเป็นธรรม

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ ติ ด ต่ อ กรมบั ง คั บ คดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุ น นนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
โทรสาร
สายด่วน
      เว็บไซต์
  
  



0 2881 4999
0 2433 0801  
1111 กด 79
www.led.go.th

  

งานบริการประชาชน

การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
		 • หน่วยงานให้บริการ
   1. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี
2. ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำ�สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. คู่มือหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื่นคำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย
2. เจ้าพนักงานผูร้ บั คำ�ร้องอธิบายขัน้ ตอนการบังคับคดีและวิธกี าร
ไกล่เกลี่ย ให้คำ�แนะนำ� ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ร้อง
3. กำ�หนดวันนัดไกล่เกลี่ย
4. ส่งหนังสือแจ้งวันและเวลานัดไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ
5. มาทำ�การไกล่เกลี่ยตามกำ�หนดนัด
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. คำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย
2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
3. หนังสือมอบอำ�น�จพร้อมสำ�เน�บัตรประช�ชนของผูม้ อบอำ�น�จและ
ผู้รับมอบอำ�น�จ (กรณียื่นแทนผู้อื่น)
4. สำ�เน�คำ�พิพ�กษ�หรือหม�ยบังคับคดี
5. เอกส�รอื่นๆ (ห�กมี) เช่น สำ�เน�ร�ยง�นก�รยึดหรืออ�ยัดทรัพย์
ประก�ศ ขับไล่ รื้อถอน ประก�ศข�ยทอดตล�ด ฯลฯ
• ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
1. ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ �ท กรมบั ง คั บ คดี ชั้ น 2 อ�ค�ร 25 ปี
ถนนบ�งขุนนนท์ เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพมห�นคร 10700
2. โทรศัพท์ 0 2881 4816, 0 2887 5072
3. ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ �ทประจำ � สำ � นั ก ง�นบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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การยึดทรัพย์
• หน่วยงานให้บริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
การยึดทรัพย์สิน
1. ศาลออกหมายบังคับคดี หรือตัง้ เจ้าพนักงานบังคับคดีด�ำ เนินการ
2. โจทก์ขอตั้งสำ�นวน วางค่าใช้จ่าย ส่งเอกสารที่จะดำ�เนินการ
ยึดทรัพย์
3. เจ้าพนักงานพิจารณาคำ�ขอยึดทรัพย์
4. เจ้าพนักงานดำ�เนินการตามหมายปฏิบัติตามมาตรา 278, 284
5. ยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ทีท่ �ำ การแจ้งการยึดไปยังจำ�เลย/นายทะเบียน/
ผู้มีส่วนได้เสีย (มาตรา 278, 284)

การยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำ�การ
 กรณียึดที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
		 • เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
           1. ต้นฉบับโฉนดทีด่ นิ , สัญญาจำ�นอง (ถ้ามี)
           2. ถ้าเป็นสำ�เนาต้องเป็นสำ�เนาทีเ่ ป็นปัจจุบนั ซึง่ เจ้าพนักงานทีด่ นิ
รับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึด                          
3. สำ�เนาทะเบียนบ้านของจำ�เลยผูถ้ อื กรรมสิทธิ์ คูส่ มรสของจำ�เลย
ทายาทของจำ�เลยผูต้ าย ซึง่ นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
          4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของโจทก์และจำ�เลย (ถ้ามี)
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

           5. แผนทีก่ ารเดินทางไปทีต่ ง้ั ทรัพย์ทจ่ี ะยึด พร้อมสำ�เนา 1 ชุด  
          6. ภาพถ่ า ยปั จ จุ บั น ของทรั พ ย์ ที่ จ ะยึ ด และแผนผั ง ของทรั พ ย์
ที่จะยึดโดยระบุขนาดกว้าง - ยาว
          7. เขียนคำ�ขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทำ�การ (ตามแบบที่กำ�หนด) และ
วางเงินค่าใช้จ่ายสำ�นวนละ 2,500 บาท
 กรณียึดห้องชุด
• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. ต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, สัญญาจำ�นอง (ถ้ามี)
          2. ถ้าเป็นสำ�เนาต้องเป็นสำ�เนาปัจจุบนั ซึง่ เจ้าพนักงานทีด่ นิ รับรอง
ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึดสำ�เนาทะเบียนบ้านของจำ�เลย ผู้ถือกรรมสิทธิ์
คู่สมรสของจำ�เลย ทายาทของจำ�เลยผู้ตาย ซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน
1 เดือน นับถึงวันยึด
        3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของโจทก์และจำ�เลย (ถ้ามี)
        4. แผนที่การเดินทางไปที่ตั้งทรัพย์ที่จะยึด พร้อมสำ�เนา 1 ชุด
5. ภาพถ่ า ยปั จ จุ บั น ของทรั พ ย์ ที่ จ ะยึ ด และแผนผั ง ของทรั พ ย์
ที่จะยึด โดยระบุขนาดกว้าง - ยาว
        6. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดิน
รับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึด
        7. เขียนคำ�ขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทำ�การ (ตามแบบที่กำ�หนด) และ
วางเงินค่าใช้จ่ายสำ�นวนละ 2,500 บาท

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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การยึดสังหาริมทรัพย์
• เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�เนาทะเบียนบ้านของจำ�เลย หรือคูส่ มรสของจำ�เลย (กรณีสนิ สมรส)
ซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึด
       2. เขียนคำ�ขอยึดทรัพย์ (แบบ 7) แจ้งสถานที่ที่จะไปยึดทรัพย์สิน
       3. วางเงินค่าใช้จ่าย สำ�นวน ละ 1,500 บาท
       4. จัดหาหรือเตรียมยานพาหนะสำ�หรับรับ - ส่ง เจ้าพนักงานบังคับคดี
      5. จัดเตรียมยานพาหนะและคน เพือ่ ขนย้ายทรัพย์ทยี่ ดึ ไปเก็บรักษา 
ณ สถานรักษาทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสถานที่ของโจทก์
6. รายละเอียดเอกสารของทรัพย์ที่ยึด เช่น ใบหุ้น
		 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
3. โทรศัพท์ 0 2881 4999
4. สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
5. เว็บไซต์ www.led.go.th

การขับไล่ รื้อถอน
		 • หน่วยงานให้บริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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• ขั้นตอนในการให้บริการประชาชน
ในกรณี ที่ คำ � พิ พ ากษาถู ก พิ พ ากษาหรื อ คำ � สั่ ง ของศาลให้ ขั บ ไล่
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์
ที่ ค รอบครอง ถ้ า ลู ก หนี้ ต ามคำ � พิ พ ากษาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ � บั ง คั บ เจ้ า หนี้
ตามคำ�พิพากษาก็สามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ รวมทั้งการบังคับคดี
ในกรณีที่ศาลมีคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ฯลฯ
หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
•		เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. เขียนคำ�ร้อง (แบบ 7) ขอให้ขับไล่รื้อถอน     
2. วางเงินค่าใช้จ่าย สำ�นวนละ 1,500 บาท
        - จัดหาหรือเตรียมยานพาหนะสำ�หรับรับ - ส่ง เจ้าพนักงาน
บังคับคดี
- เตรียมคนงานในการรื้อถอนและยานพาหนะสำ�หรับขนย้าย
ทรัพย์ที่รื้อถอนหรือรวบรวม
      
- ในกรณียึดทรัพย์สินของจำ�เลยด้วย ให้ส่งสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ของจำ�เลยซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่
ยึดเพื่อแจ้งการยึดทรัพย์ให้จำ�เลยทราบ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
3. โทรศัพท์ 0 2881 4999
4. สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
5. เว็บไซต์ www.led.go.th
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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การอายัดทรัพย์สิน
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
•		ขั้นตอนในการให้บริการ
เป็นวิธีการบังคับคดีเอากับสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับ
จากบุ ค คลภายนอก กล่ า วคื อ หากลู ก หนี้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ น
เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า สิ น ค้ า เงิ น ที่ ใ ห้ ค นอื่ น กู้ ยื ม ไปหรื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น
จากบุคคลภายนอก เป็นต้น เจ้าหนีอ้ าจจะขอให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
สั่ ง บุ ค คลภายนอกไม่ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น เช่ น ว่ า นั้ น ต่ อ ลู ก หนี้ แต่ ใ ห้ จ่ า ยแก่ ศ าล
เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลอื่น ตามที่ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร เพื่อนำ�มาชำ�ระแก่เจ้าหนี้ต่อไป หากบุคคลภายนอกดังกล่าว
ได้รับคำ�สั่งอายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วยังฝ่าฝืนจ่ายเงินให้แก่ลูกหนี้
บุ ค คลภายนอกนั้ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เจ้ า หนี้
เป็นส่วนตัวด้วย
•		เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. คำ�ขออายัดเงินเดือน
2. หนังสือมอบอำ�นาจ และชุดเอกสารในการมอบอำ�นาจ
3. แบบรับรองทะเบียนราษฎรจำ�เลย (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อให้นำ�ส่ง
ประวัตกิ ารเปลีย่ นชือ่ ด้วย) ฉบับรับรองเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ณ วันขออายัด
4. หนังสือรับรองนิติบุคคลนายจ้าง
5. บัญชีค่าฤชาธรรมเนียมศาล (ฉบับรับรอง)
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. โทรศัพท์ 0 2881 4999
3. สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
4. เว็บไซต์ www.led.go.th

การจำ�หน่ายทรัพย์สิน
• หน่วยงานให้บริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
•		ขั้นตอนในการให้บริการ
         วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/
ห้องชุด)
         1. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาเป็นจำ�นวน
ที่กำ�หนดในประกาศขายทอดตลาด การวางหลักประกันอาจวางเป็นเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือใช้วิธีทำ�รายการผ่านระบบ EDC ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
          2. ผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อ ประเภทผู้ซื้อ ประเภท
ผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิร่วมกับลูกหนี้ต ามคำ�พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้จ าก
กองมรดกตามคำ�พิพากษา
          3. ผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อ ประเภทเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินที่ขายตามคำ�ชี้ขาดของศาล
          4. คู่สมรสที่ศาลมีคำ�สั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว
          5. ผูเ้ ข้าสูร้ าคา เมือ่ วางเงินหลักประกันแล้วจะได้รบั ป้ายประมูลราคา
เพื่อใช้สำ�หรับเสนอราคา จากนั้นเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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6. การขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด
ในกรณีทมี่ รี าคาของคณะกรรมการกำ�หนดราคาทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
พิจารณาจากราคาของคณะกรรมการกำ�หนดราคาทรัพย์ ในกรณีที่ไม่มีราคา
ของคณะกรรมการกำ�หนดราคาทรัพย์ แต่มรี าคาของฝ่ายประเมินราคาทรัพย์
และรายการประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
พิจารณาจากราคาฝ่ายประเมินราคาทรัพย์ ในกรณีไม่มีราคาประเมินของ
คณะกรรมการกำ � หนดราคาทรั พ ย์ แ ละราคาประเมิ น ของฝ่ า ยประเมิ น
ราคาทรั พ ย์ ให้ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี พิ จ ารณาจากราคาประเมิ น ของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี
7. เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ห้ ร าคา  เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จ ะถอนทรั พ ย์ สิ น
ออกจากการขายทอดตลาด เมื่อมีผู้ให้ร าคาเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำ�
การขายทอดตลาดจนได้ราคาสูง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขานราคาและ
นับหนึ่ง 3 ครั้ง ขานราคาและนับสอง 3 ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น
เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จ ะขานราคานั บ สาม พร้ อ มเคาะไม้ ข ายให้ กั บ
ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว
      8. หากผู้เข้าสู้ราคาประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ ก็สามารถขอรับเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็คที่วางไว้ หรือขอคืนเงินที่วางผ่านระบบ EDC คืนได้ทันที
      9. กรณีประมูลซื้อทรัพย์สังหาริมทรัพย์ (สิ่งของ) เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีผู้ทอดตลาดปักธงหมากรุกบนทรัพย์ชิ้นใด ถือว่าจะทำ�การขาย
ทอดตลาดทรัพย์ชิ้นดังกล่าว และเมื่อมีผู้เสนอราคาสูงสุด เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะขานราคาและนับหนึ่ง 3 ครั้ง ขานราคาและนับสอง 3 ครั้ง และ
หากไม่มผี ใู้ ห้ราคาสูงกว่านัน้ เจ้าพนักงานจะขานราคานับสาม พร้อมเคาะไม้ขาย
ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
        1. กรณีบคุ คลธรรมดาเป็นผูซ้ อื้ ต้องนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
บัตรประจำ�ตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2. กรณี นิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ซื้ อ ต้ อ งส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่
นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
3. กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีใบมอบอำ�นาจ
ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และมีหลักฐานสำ�เนาบัตรที่ทางราชการออกให้
ของผู้มอบและผู้รับมอบอำ�นาจ หากมิได้แสดงใบมอบอำ�นาจก่อนจะถือว่า
ผู้เข้าสู้ราคาผู้นั้นกระทำ�ในนามของตนเอง
4. เงิ น สดหรื อ แคชเชี ย ร์ เช็ ค สั่ ง จ่ า ยหน่ ว ยงานตามที่ กำ � หนดไว้
ในประกาศขายทอดตลาด เพื่อใช้เป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา เว้นแต่
            - ผูม้ สี ทิ ธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซือ้ ประเภทผูม้ ชี อื่ ในเอกสาร
สิ ท ธิ ร่ ว มกั บ ลู ก หนี้ ต ามคำ � พิ พ ากษาหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ จ าก
กองมรดกตามคำ�พิพากษา
            - ผูม้ สี ทิ ธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซือ้ ประเภทเจ้าหนีบ้ รุ มิ สิทธิ
เหนือทรัพย์สินที่ขายตามคำ�ชี้ขาดศาล
- คู่สมรสที่ศาลมีคำ�สั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
3. โทรศัพท์ 0 2881 4999
4. สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
5. เว็บไซต์ www.led.go.th
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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การวางทรัพย์
•		หน่วยงานให้บริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. กรณีผู้วางทรัพย์ดำ�เนินการเอง
           - ยื่นคำ�ขอวางทรัพย์ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี
          - แสดงและถ่ายสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือหลักฐาน
อื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
          - หากผู้วางทรัพย์เป็นนิติบุคคล แสดงและถ่ายสำ�เนาหนังสือ
รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง นายทะเบี ย นรั บ รอง
ไม่เกิน 1 เดือน
2. กรณีมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นวางทรัพย์แทน
           - ยื่ น คำ � ร้ อ งขอวางทรั พ ย์ ต ามแบบพิ ม พ์ ข องกรมบั ง คั บ คดี
ลงชื่อผู้วางทรัพย์ หรือผู้รับมอบอำ�นาจ
           - ยื่นใบมอบอำ�นาจตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี ติดอากร
ตามกฎหมาย แสดงและถ่ายสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือหลักฐานอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ (มีรปู ถ่ายของผูว้ างทรัพย์
และผู้รับมอบอำ�นาจ)
           - หากผู้วางทรัพย์เป็นนิติบุคคล แสดงและถ่ายสำ�เนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนรับรอง

62

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. ต�มสัญญ�
- สำ�เน�สัญญ�ที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ต้องว�งทรัพย์นั้น
2. ต�มคำ�สั่งศ�ล
- สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลที่สั่งให้ว�งทรัพย์ ซึ่งเจ้�พนักง�นศ�ลรับรอง
คว�มถูกต้อง
3. ต�มกฎหม�ยใดๆ
- แถลงส่วนที่เป็นส�ระสำ�คัญของกฎหม�ยที่ก่อให้เกิดก�รว�ง
ทรัพย์นั้น
- หลักฐ�นอื่นๆ เช่น หนังสือขอปฏิบัติก�รชำ�ระหนี้ ใบตอบรับ
หนังสือปฏิเสธหนี้ (ถ้�มี)
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักง�นบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมห�นคร 1 - 6
2. สำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
3. โทรศัพท์ 0 2881 4999
4. ส�ยด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
5. เว็บไซต์ www.led.go.th

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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การบังคับคดีล้มละลาย
• หน่วยงานให้บริการ
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 - 6
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับคดี
ล้มละลาย
2. จัดทำ�ประกาศแจ้งคำ�สั่งของศาล
3. สอบสวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
4. แจ้งคำ�สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ให้บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
5. เรียกประชุมเจ้าหนี้และรายงานต่อศาล
6. รายงานต่อศาลและไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
7. ตรวจและสอบสวนคำ�ขอรับชำ�ระหนี้และทำ�ความเห็นเพื่อศาล
มีคำ�สั่งในคำ�ขอรับชำ�ระหนี้
8. รวบรวมและจำ � หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ผู้ ล้ ม ละลายและ
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้อง
9. สอบสวนเพื่อพิจารณาและมีคำ�สั่งชี้ขาดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อมีการคัดค้านการยึดทรัพย์
10. ขอให้ศาลสัง่ ปิดคดีเมือ่ มีค�ำ สัง่ แบ่งทรัพย์สนิ ของลูกหนีค้ รัง้ ทีส่ ดุ
แล้วหรือดำ�เนินการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานขอให้ศาลยกเลิกการล้มละลายเมือ่ ปรากฏเหตุอย่างหนึง่
อย่างใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (13)

64

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ � เนาบั ต รประจำ � ตั ว ประชาชนทั้ ง ผู้ ม อบอำ � นาจและผู้ รั บ
มอบอำ�นาจ
2. สำ � เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น และสำ � เนาบั ต รผู้ รั บ
มอบอำ�นาจ
3. แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี
•		ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
2. โทรศัพท์ 0 2881 4999
3. สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
4. เว็บไซต์ www.led.go.th

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
•		หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
•		ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ยื่นคำ�ขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามแบบพิมพ์ที่กรมกำ�หนด
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เจ้ าหน้ าที่ให้คำ�แนะนำ�ในการกรอกรายละเอี ย ดมู ล หนี้ แ ละ
การคิดคำ�นวณยอดหนี้
4. ดำ�เนินการสอบสวนหาหลักฐานองค์ประกอบของมูลหนี้
5. ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาตั้งผู้ทำ�แผน หรือพิจารณาแผน
6. ดำ�เนินการรายงานศาล
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกส�รท้�ยคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจก�ร SME
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนร�ษฎรลูกหนี้ ไม่เกิน 1 เดือน
2. แผนฟื้นฟูกิจก�ร (ม�ตร� 90/86)
3. หลักฐ�นที่แสดงว่�เจ้�หนี้ให้คว�มเห็นชอบด้วยแผน ไม่น้อยกว่�
2 ใน 3 ของจำ�นวนหนี้ทั้งหมด
4. ร�ยชื่อและที่อยู่ของเจ้�หนี้ที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินกิจก�ร รวมทั้ง
เจ้�หนี้ทั้งหล�ยจัดทำ�สติ๊กเกอร์ โดยระบุที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ ต�มจำ�นวน
เจ้�หนี้ จำ�นวน 4 ชุด ต่อ 1 ร�ย
5. ค่�ขึ้นศ�ล 1,000 บ�ท และเงินประกันค่�ใช้จ่�ย 10,000 บ�ท
หรือต�มที่ศ�ลเห็นสมควร (ม�ตร� 90/97)
หมายเหตุ : เอกส�รทุกชุดรับรองสำ�เน�ถูกต้องมุมบนซ้�ยของเอกส�ร
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักฟื้นฟูกิจก�รของลูกหนี้ อ�ค�ร 25 ปี ชั้น 4
2. โทรศัพท์ 0 2881 4999
3. ส�ยด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
4. เว็บไซต์ www.led.go.th
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
Department of JuvenileObservation and
Protection
ดังนี้

กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเย�วชน มีบทบ�ทหน้�ทีใ่ นด้�นต่�งๆ

1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภ�พเด็ก เย�วชน ผู้เย�ว์ และ
ครอบครัวที่เข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม โดยส่งเสริมก�รใช้กระบวนก�ร
ยุติธรรมท�งเลือกและม�ตรก�รอื่นๆ
2. ดำ�เนินก�รด้�นคดี ด้�นก�รป้องกัน บำ�บัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒน�
และสงเคร�ะห์และติดต�มประเมินผล
3. ประส�นคว�มร่วมมือและสร้�งเครือข่�ยกับชุมชน องค์กรภ�ครัฐ
ภ�คเอกชน ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนก�รยุติธรรม
และป้องกันก�รกระทำ�ผิดของเด็กและเย�วชน
4. ศึ ก ษ� วิ เ คร�ะห์ วิ จั ย และพั ฒ น�กฎหม�ย รู ป แบบ และ
วิธีก�รปฏิบัติต่อเด็กและเย�วชน
5. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รและบุคล�กรด้วยระบบก�รบริห�ร
กิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ ติ ด ต่ อ กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเย�วชน ชั้ น 5
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6470
เว็บไซต์ www.djop.go.th


งานบริการประชาชน

คลินิกให้คำาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
ให้บริก�รคำ�ปรึกษ�แก่เด็กและเย�วชน รวมทั้งผู้ปกครอง และ
ประช�ชนทัว่ ไป ในด้�นจิตวิทย�และกฎหม�ยทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กและเย�วชน
ซึ่งจะส่งผลให้สถ�บันครอบครัวมีคว�มอบอุ่นสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นก�รป้องกัน
และลดก�รกระทำ�ผิดในเด็กและเย�วชนที่จะเข้�ม�สู่กระบวนก�รยุติธรรม
ทำ�ให้เด็กและเย�วชน ครอบครัวและสังคม ส�ม�รถปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
ชุมชนและสังคมได้
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

• หน่วยงานให้บริการ
หน่วยง�นในสังกัดกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเย�วชนทัว่ ประเทศ
ได้แก่ สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน 77 แห่ง และศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเย�วชน 18 แห่ง
• ขั้นตอนการให้บริการ
ประช�ชนที่ต้องก�รรับบริก�รคำ�ปรึกษ� ส�ม�รถเดินท�งเข้�ไป
ใช้บริก�รได้ยังหน่วยง�นในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
ทุกแห่งทั่วประเทศ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. โทรศัพท์ 0 2141 6498, 0 2141 3607 (เฉพ�ะวันและเวล�ทำ�ก�ร)
2. ขอรับบริก�รด้วยตนเองทีส่ ถ�นพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเย�วชน
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชนทุกแห่งทั่วประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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กรมราชทัณฑ์

Department of Corrections
มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รควบคุมและแก้ไขพัฒน�พฤตินิสัยผู้ต้องขัง
โดยมุ่งพัฒน�เป็นองค์กรพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสขุ ภ�พก�ยและจิตทีด่ ี ไม่หวนกลับม�กระทำ�ผิดซำ�้
ได้รับก�รพัฒน�ทักษะฝีมือในก�รประกอบอ�ชีพที่สุจริต และส�ม�รถดำ�รง
ชีวิตในสังคมภ�ยนอกได้อย่�งปกติ โดยสังคมให้ก�รยอมรับ
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน



ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ติดต่อ กรมร�ชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำ�บลสวนใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2967 2222
เว็บไซต์ www.correct.go.th


งานบริการประชาชน

การเยีย่ มญาติ
เยี่ยมผู้ต้องขัง

• หน่วยงานให้บริการ
เรือนจำ�และทัณฑสถ�นทั่วประเทศ
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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• ขั้นตอนการให้บริการ
1. สามารถติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขังได้ท่เี รือนจำ�/ทัณฑสถานที่ผ้ตู ้องขัง
คุมขังอยู่ ตามวันและเวลาที่เรือนจำ�/ทัณฑสถานกำ�หนด
2. ขอเอกสารและกรอกแบบฟอร์มการขอเยีย่ มได้ทจี่ ดุ เยีย่ มญาติของ
เรือนจำ�/ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
			 • เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับการบริการ
บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอืน่ ทีท่ างราชการออกให้
			 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
เรือนจำ�/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่

การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำ�เนา
• หน่วยงานให้บริการ
เรือนจำ�และทัณฑสถานทั่วประเทศ
• ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ ต้ อ งขั ง หรื อ ญาติ สามารถเขี ย นคำ � ร้ อ งพร้ อ มแนบเอกสาร
ตามที่กำ�หนด และยื่นคำ�ร้องได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
2. เจ้าหน้าที่ของเรือนจำ�/ทัณฑสถาน ตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ เรือนจำ�/ทัณฑสถาน จะแจ้งผู้ต้องขัง/ญาติทราบ
หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงาน
กรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไป
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

3. กรมร�ชทัณฑ์พิจ�รณ�แล้ว แจ้งผลให้เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นทร�บ
ห�กผู้ ต้ อ งขั ง เหลื อ กำ � หนดโทษเกิ น อำ � น�จก�รควบคุ ม ของเรื อ นจำ � /
ทั ณ ฑสถ�นที่ ข อย้ � ย จะพิ จ �รณ�เรื อ นจำ � /ทั ณ ฑสถ�นใกล้ เ คี ย งที่ อ ยู่ ใ น
อำ�น�จก�รควบคุม
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับการบริการ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นและสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผูต้ อ้ งขัง
สำ�หรับในกรณีทญ
ี่ �ติเป็นผูย้ นื่ คำ�ร้อง ให้แนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�น และสำ�เน�
บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของญ�ติ
2. กรณีที่ญ�ติ/ผู้อุปก�ระ และผู้ต้องขังคนละน�มสกุล ต้องเตรียม
เอกส�รทีส่ �ม�รถยืนยันคว�มเป็นเครือญ�ติได้อย่�งชัดเจน และยืน่ คำ�ร้องได้ที่
เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นทัว่ ประเทศ โดยห�กมีขอ้ สงสัยส�ม�รถสอบถ�ม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำ�/ทัณฑสถ�นที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่

กรมราชทัณฑ

กรมราชทัณฑ
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กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

Department of Special Investigation
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบ�ทหน้�ที่ในด้�นต่�งๆ ดังนี้
1. รับผิดชอบง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
ก�รสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
2. ป้องกัน ปร�บปร�ม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รสอบสวนคดีพิเศษ และต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รคดีพิเศษ
ประก�ศกำ�หนด หรือต�มมติของคณะกรรมก�รคดีพเิ ศษ ตลอดจนปฏิบตั งิ �น
ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�และกฎหม�ยอื่นอันเกี่ยวกับ
คว�มผิดท�งอ�ญ�ที่เป็นคดีพิเศษ
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     3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์แก่
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสอบสวน
คดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
4. จัดให้มีการศึกษา  อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพเิ ศษ การพัฒนาความรูแ้ ละการประเมินสมรรถภาพการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของกรม และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่วา่ จะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ หรือเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษหรือไม่
5. ดําเนินการเกีย่ วกับงานกฎหมายและระเบียบทีอ่ ยูใ่ นอํานาจหน้าที่
ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ติดต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์  0 2831 9888
โทรสาร   0 2975 9888
สายด่วน  1202
เว็บไซต์   www.dsi.go.th

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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งานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
• หน่วยงานให้บริการ
ส่วนประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ผู้ขอรับบริก�รติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ชัน้ G อ�ค�รกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และกรอกแบบฟอร์ม
ขอข้อมูลข่�วส�ร
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเรื่องที่ร้องขอข้อมูลข่�วส�ร
3. ข้อมูลข่�วส�รที่เปิดเผยได้ เจ้�หน้�ที่จะทำ�ก�รสำ�เน�เอกส�ร
และให้ผู้ขอข้อมูลข่�วส�รชำ�ระค่�ธรรมเนียม ห�กไม่มีข้อมูลข่�วส�รหรือ
เป็นข้อมูลข่�วส�รที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้�หน้�ที่จะชี้แจงและให้คำ�แนะนำ�แก่
ผู้ขอรับบริก�ร
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
สำ�เน�บัตรประช�ชน หรือ สำ�เน�บัตรอื่นๆ ที่ส่วนร�ชก�รออกให้
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ติดต่อด้วยตนเอง หรือตรวจสอบดู
ข้อมูลข่�วส�รได้ท�งเว็บไซต์ของหน่วยง�น
www.dsi.go.th
2. แบนเนอร์ศนู ย์ขอ้ มูลข่�วส�ร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกษากฎหมาย
แจ้งเบาะแส
• หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์บริห�รคดีพิเศษ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. “ผูร้ อ้ งขอ” จะต้องเป็นผูเ้ สียห�ยต�มกฎหม�ยจ�กเรือ่ งทีร่ อ้ งขอนัน้
โดยตรง หรือเป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จหน้�ที่เกี่ยวข้อง
2. “คำ�ร้องขอ” โดย “ผู้ร้องขอ” จะต้องกรอกร�ยละเอียดดังนี้
- ชื่อและที่อยู่ผู้ร้องขอ
- ลักษณะและพฤติก�รณ์ของก�รกระทำ�คว�มผิด พร้อมพย�น
หลักฐ�น หรืออ้�งพย�นหลักฐ�น
- คว�มเสียห�ยที่ได้รับ (ถ้�มี)
- ชื่อผู้กระทำ�คว�มผิด (ถ้�มี)
- เหตุผลที่ยื่นคำ�ร้องขอ
- ได้เคยมีก�รร้องทุกข์ กล่�วโทษ ยื่นคำ�ร้องขอ หรือฟ้องคดี
ม�ก่อนหรือไม่ ผลเป็นประก�รใด
- ล�ยมือชื่อผู้ร้องขอ
3. คำ�ร้องขอและเอกส�รประกอบก�รร้องขอ ให้ทำ�เป็นภ�ษ�ไทย
หรือแปลเป็นภ�ษ�ไทยที่ได้รับรองคว�มถูกต้องแล้ว
4. เจ้�หน้�ทีต่ รวจสอบเอกส�รและแบบคำ�ร้องขอ
5. เจ้�หน้�ทีป่ ระทับเลขรับเรือ่ งคำ�ร้องขอ/คำ�ร้องเรียน
6. เจ้�หน้�ที่ส่งเรื่องให้ผู้มีอำ�น�จพิจ�รณ�คำ�ร้องขอ โดยใช้เวล�
ประม�ณ 10 วันทำ�ก�ร
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. เอกสารหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณาในการยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
2. สำ�เนาบัตรประชาชน
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ติดต่อด้วยตนเองทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ ณ หน่วยบริการประชาชน
และบริการข้อมูลข่าวสาร ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
        2. โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 51830-31, 51840-41
3. สายด่วน 1202
4. เว็บไซต์ www.dsi.go.th
5. ทาง Application กรมสอบสวนคดีพิเศษ บนระบบ Android
6. ติดต่อโดยทำ�เป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
128 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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ตูส้ ขี าว

    

• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถร้ อ งเรี ย นหรื อ
แจ้งผลกระทบที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ หรือร้องทุกข์เกีย่ วกับคดีทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ โดยสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง “ตู้สีขาว”
2. เจ้าหน้าที่ทำ�การเปิดตู้สีขาวทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
3. เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องร้องเรียนฯ ส่งไปยังศูนย์บริหารคดีพิเศษ
เพือ่ กลัน่ กรองเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวและส่งไปยังกองคดีทรี่ บั ผิดชอบคดีนนั้ ๆ
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. กรอกรายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้
2. แนบเอกสารหรือพยานหลักฐาน (ถ้ามี)
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเรื่องร้องเรียนลงใน “ตู้สีขาว” ณ อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G
2. ส่ ว นที่ ตั้ ง ปฏิ บั ติ ง านกรมสอบสวน
คดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8
3. ส่ ว นที่ ตั้ ง ปฏิ บั ติ ง านกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ อาคารศูนย์ฝกึ อบรมไปรษณียไ์ ทย ชัน้ 6
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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ศูนย์เครือข่าย DSI ภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
• หน่วยงานให้บริการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ผู้ ส มั ค รกรอบแบบคำ � ร้ อ งศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย DSI ภาคประชาชน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
3. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ของสมาชิก
4. สมาชิกจะต้องรายงานปัญหา หรือคดีอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
ของสมาชิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและสามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่
สมาชิกได้
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
กรอบแบบคำ�ร้องศูนย์เครือข่าย DSI ภาคประชาชนกรมสอบสวน
คดีพิเศษ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ส่วนทีต่ งั้ ปฏิบตั งิ านกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชัน้ 8 กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
2. โทรศัพท์ 0 2831 9888 ต่อ 51010-11
3. สายด่วน 1202
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สำานักงานกิจการยุติธรรม
Office of Justice Affair

“ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้คนไทย
ยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม”
1. พัฒน�นโยบ�ยเพื่อกำ�หนดทิศท�งก�รบริห�รง�นยุติธรรม
2. พัฒน�ฐ�นข้อมูลและเสริมสร้�งนวัตกรรมในกระบวนก�รยุตธิ รรม
3. สนับสนุน เสริมสร้�ง และบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนในกระบวนก�ร
ยุตธิ รรม

สำานักงานกิจการยุติธรรม

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานทีต่ ดิ ต่อ สำ�นักง�นกิจก�รยุตธิ รรม ชัน้ 9 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร
10210
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล


0 2141 3666
0 2143 8933
www.oja.go.th
webmaster@oja.go.th

งานบริการประชาชน

บริการเอกสารด้านวิชาการ
 ฐานความรูดานกระบวนการยุติธรรม Justice Knowledge Base
(เช่น งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์)
• หน่วยงานให้บริการ
สถ�บันวิจยั และพัฒน�กระบวนก�รยุตธิ รรม
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สถ�บันวิจัยและพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรม
2. โทรศัพท์ 0 2141 3659
3. เว็บไซต์ www.oja.go.th
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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 รายงานการติดตามการจัดทำ�กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
		•		 หน่วยงานให้บริการ
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.)
•		 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สถาบันวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
2. โทรศัพท์ 0 2141 3659
3. เว็บไซต์ www.oja.go.th
 แผนพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
		• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุตธิ รรม
		•		 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�นักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุตธิ รรม
3. โทรศัพท์ 0 2141 3739
2. เว็บไซต์ www.oja.go.th
 Justice Data เช่น สถิตกิ ารกระทำ�ความผิดคดีอาญา งานวิจยั และ
รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุตธิ รรม
		•		 หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์พฒ
ั นาข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม
		•		 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ศูนย์พฒ
ั นาข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม
2. โทรศัพท์ 0 2141 3766
3. เว็บไซต์  www.oja.go.th
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 วารสารกระบวนการยุติธรรม
• หน่วยงานให้บริการ
กองง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นยุตธิ รรมแห่งช�ติ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กองง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นยุตธิ รรมแห่งช�ติ
2. โทรศัพท์ 0 2141 3707
3. เว็บไซต์ www.oja.go.th
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำานักงานกิจการยุติธรรม
• หน่วยงานให้บริการ
คณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร สำ�นักง�นกิจก�รยุตธิ รรม
• ขั้นตอนในการให้บริการ
ติดต่อโดยตรง หรือเสนอเรือ่ งต่อเจ้�หน้�ทีฯ่
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
หนังสือร�ชก�ร (ถ้�มี)
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บริการเผยแพร่ขอ้ มูลองค์ความรูก้ ฎหมาย และกระบวนการ
ยุตธิ รรม
 สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย
		 • หน่วยงานให้บริการ
กลุ่มสื่อสารองค์กร
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ติดต่อโดยตรง โดยส่งข้อความใน Application Line , Instagram
กล่องข้อความใน www.facebook.com/weareoja
2. ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
3. QR Code สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย
		 • เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
หนังสือราชการ (ถ้ามี)
		 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2141 3754
2. Social media ของ สำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม เช่น facebook,
twitter, Instagram, YouTube, Google plus+, Pantip
 อินโฟกราฟิกความรู้กฎหมาย (Info graphics)
• หน่วยงานให้บริการ
กลุม่ สือ่ สารองค์กร
• ขั้นตอนในการให้บริการประชาชน
ติดตามใน Social media ของสำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม
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		• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุม่ สือ่ สารองค์กร โทรศัพท์ 0 2141 3754
2. Social media ของสำ�นักงานกิจการยุติธรรม เช่น facebook,
twitter, Instagram, YouTube, Google plus+, Pantip
 กราฟิกเคลื่อนไหวความรู้กฎหมาย (Motion graphics)
		• หน่วยงานให้บริการ
กลุม่ สือ่ สารองค์กร
		• ขั้นตอนในการให้บริการ
ติดตามใน Social media ของสำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม			
		• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2141 3754
2. Social media ของสำ�นักงานกิจการยุติธรรม เช่น facebook,
twitter, Instagram, YouTube, Google plus+, Pantip
 สื่อเสียงความรู้กฎหมาย (Sport Radio)
• หน่วยงานให้บริการ
กลุม่ สือ่ สารองค์กร
• ขั้นตอนในการให้บริการ
ติดตามใน Social media ของสำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุ่มสื่อสารองค์กร โทร  0 2141 3754
2. Social media ของสำ�นักงานกิจการยุติธรรม เช่น facebook,
twitter, Instagram, YouTube, Google plus+, Pantip
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 สื่อมัลติมีเดียสร้างการตระหนักรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(VDO Multimedia)
• หน่วยงานให้บริการ
กลุม่ สือ่ ส�รองค์กร
• ขั้นตอนในการให้บริการ
ติดต�มใน Social media ของสำ�นักง�นกิจก�รยุตธิ รรม
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. กลุม่ สือ่ ส�รองค์กร โทร 0 2141 3754
2. Social media ของสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม เช่น facebook,
twitter, Instagram, YouTube, Google plus+, Pantip
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สำานักงานยุติธรรมจังหวัด
เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภ�ค และบูรณ�ก�ร
ด้�นบริห�รจัดก�รกระบวนก�รยุติธรรม เสริมสร้�งคว�มยุติธรรมท�งสังคม
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด และดำ�เนินง�นกองทุนยุตธิ รรมระดับจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒน�
และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในภ�รกิจของกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน และอ�ส�สมัครยุตธิ รรมชุมชน รวมทัง้ ติดต�มและประเมินผล
ก�รดำ�เนินง�น ตลอดจนให้ค�ำ ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยและกระบวนก�รยุตธิ รรม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย
ก�รตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ก�รส่งเรื่องและประส�นง�นกับหน่วยง�น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 1
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
1. อาคาร อบจ.นนทบุรี
ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0 2589 0481 ต่อ 141  
โทรสาร : 0 2589 0481 ต่อ 141
2. อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0 2525 7245  
โทรสาร : 0 2525 7245
e-mail : Nonthaburijustice_moj@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า)
ถนนปทุมธานี - สามโคก ตำ�บลบางปรอท
อำ�เภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 3990 - 1
โทรสาร : 0 2581 3990
e-mail : Moj2pathumthani@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 9/25 หมู่3 ตำ�บลคลองสวนพลู
อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0 3570 8387 - 8
โทรสาร : 0 3570 8387 - 8
e-mail : ayutthaya_moj @hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
เรือนจำ�จังหวัดสระบุรี 2 ซอย 17
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลปากเพรียว
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3621 3158
โทรสาร : 0 3621 3159
e-mail : saraburee001@hotmail.com

ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 2
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถนนพรหมประเสริฐ
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 0 5641 1928
โทรสาร : 0 5641 2103
e-mail : Moj-chainat@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 118
ถนนสีดา ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0 3678 2207
โทรสาร : 0 3678 2206
e-mail : opj.lopburi@gmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
อาคารศรีประมงค์ (ตลาดคลองถม)
เลขที่ 259/6 หมู่ 7 ถนนสิงห์บรุ -ี บางระจัน (ตัดใหม่)
ตำ�บลบางมัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0 3652 3755-6
โทรสาร : 0 3652 3755
e-mail : singburi_moj@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
เรือนจำ�จังหวัดอ่างทอง เลขที่ 47/25 หมู่ 2  
ตำ�บลศาลาแดง อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  14000
โทรศัพท์ : 0 3561 5787 - 8
โทรสาร : 0 3561 5787
e-mail : Angthong-moj@hotmail.co.th
e-mail : angthongmoj@gmail.com
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ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 3
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(หลังเก่า) ชั้น 3 เลขที่ 66/1 ถนนยุทธดำ�เนิน  
ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ : 0 3851 4375
โทรสาร : 0 3851 4375
e-mail : ccsmoj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
เลขที่ 161/3  หมู่ 13 ถนนนครนายก-รังสิต
ตำ�บลท่าช้าง  อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท์ : 0 3731 5002
โทรสาร : 0 3731 5053
e-mail : justice_nakhonnayok@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำ�บลหน้าเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  25000
โทรศัพท์ : 0 3721 2088
โทรสาร : 0 3721 1616
e-mail : add_prachinburi@hotmail .com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 596 ชั้น 2
หมู่ที่ 5 ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ  10280
โทรศัพท์ : 0 2707 7811-2
โทรสาร : 0 2707 7811-2
e-mail : samuttprakan_moj@hotmail .com
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สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ตำ�บลท่าเกษม
อำ�เภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์ : 0 3742 5320
โทรสาร : 0 3742 5321
e-mail : sakaeo_moj@hotmail.co.th
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 4
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า)
ตำ�บลปากแพรก อำ�เภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0 3451 0342
โทรสาร : 0 3451 0341
e-mail : Kanchanaburi_moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจรเข้
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3421 3169
โทรสาร : 0 3421 3165
e-mail : nakornpathom_justice@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 2647
โทรสาร : 0 3232 2648
e-mail : moj_ratchaburi@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 144/23-25 ถนนมาลัยแมน ตำ�บลรั้วใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0 3552 4126
โทรสาร : 0 3552 4127
e-mail : Jussuphan@hotmail.com

ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 5
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 (หลังเก่า)
ตำ�บลประจวบคีรีขันธ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 1258
โทรสาร : 0 3260 1326
e-mail : Prachuapkhirikhan55@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 680/53 - 54 ตำ�บลบ้านหม้อ อำ�เภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3240 2590
โทรสาร : 0 3240 2591
e-mail : Pbr.69@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 202 หมู่ 3 ตำ�บลลาดใหญ่ อำ�เภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0 34718 420-1
โทรสาร : 0 347 18421 ต่อ 210
e-mail : samuthsongkarm.moj75000@
hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ตำ�บลมหาชัย
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 0 3442 5236
โทรสาร : 0 3442 6236
e-mail : justice_sk@hotmail.co.th

ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 6
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์   
ตำ�บลนาชะอัง อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0 7751 2164
โทรสาร : 0 7751 2165
e-mail : moj.chumphon48@gmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 406 ตำ�บลโพธ์เสด็จ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7534 4633
โทรสาร : 0 7535 6139
e-mail : Moj_nakhonsri@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
(อยู่ในส่วนเรือนจำ�กลางจังหวัดพัทลุง) เลขที่ 25
ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ ตำ�บลคูหาสวรรค์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0 7461 6241
โทรสาร : 0 7461 7239
e-mail : justice_pt@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารสำ�นักงานส่วนราชการ ชั้น 2 (ตึกอัยการเก่า)
ถนนดอนนก ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7728 5173-4
โทรสาร : 0 7728 8652
e-mail : mojsurat@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำ�เภอเกาะสมุย
เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0 7741 9199
โทรสาร : 0 7741 8544
e-mail : samui_justice@hotmail.com
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 7
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น ๒
ถนนอุตรกิจต.ปากนํ้า อำ�เภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000   
โทรศัพท์ : 0 7562 4551-2
โทรสาร : 0 7562 4551-2
e-mail : krabijustice@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง
อาคารพุทธคุณพาหุงศาลากลางจังหวัดตรัง
ถนนพระรามหก ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมือง
จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 0 7521 4562
โทรสาร : 0 7521 4773
e-mail : moj_trang30@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำ�บลท้ายช้าง
อำ�เภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7648 1820
โทรสาร : 0 7648 1819
e-mail : phangnga.moj@gmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 22/2930  ถนนหลวงพ่อ ตำ�บลตลาดใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 5850, 0 7621 5975
โทรสาร : 0 7621 5850
e-mail : chayathitt@gmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตำ�บลเขานิเวศน์
อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0 7782 5446
โทรสาร : 0 7782 5445
e-mail : jpo_ranong@hotmail.com
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ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 8
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (หลังเก่า)
ชั้น 3 ถนนลูกเสือ ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7430 7240
โทรสาร : 0 7430 7241
e-mail  : moj_songkhla@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่)  ชั้น 1 ถนนสตูลธานี  
ตำ�บลพิมาน อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 0 7472 3032
โทรสาร : 0 7472 3167
e-mail : mojsatun@gmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 9
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตำ�บลวัดใหม่ อำ�เภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 3930 2480
โทรสาร : 0 3930 2479
e-mail : moj-chanthaburi@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 178/18 หมู่ 3 ตำ�บลเสม็ด ถนนพระยาสัจจา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3846 7793 - 4
โทรสาร : 0 3846 7795
e-mail : ChonBuri_999@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดตราด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด
เลขที่ 1133 หมู่ 1 ตำ�บลวังกระแจง อำ�เภอเมือง
จังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0 3952 4031
โทรสาร : 0 3952 4033
e-mail : trat_justice@hotmail.com

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อาคารศาลากลาง
ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ  
อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150
โทรศัพท์ : 0 3869 4616, 0 3869 4462
โทรสาร : 0 3869 4098
e-mail : justice_rayong@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 10
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำ�เภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 0 4249 2513
โทรสาร : 0 3421 3165
e-mail : syj_buengkan@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
ที่ว่าการอำ�เภอเมืองเลย ชั้น 1 ตำ�บลกุดป่อง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0 4281 4737
โทรสาร : 0 4281 4742
e-mail : Loei_work@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำ�บลหนองกอมเกาะ
อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0 4241 3774
โทรสาร : 0 4241 3775
e-mail : nk-justice@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
เลขที่ 65/15 หมูท่ ่ี 2 ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู 39000
โทรศัพท์ : 0 0237 8405
โทรสาร : 0 4237 8405
e-mail : nb0282@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ถนนหมากแข้ง
ตำ�บลหมากแข้ง  อำ�เภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ : 0 4224 9345
โทรสาร : 0 4224 9345
e-mail : Justice-udon2560@hotmail.com

ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 11
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
394 ถนนอภิบาลบัญชา ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0 4251 1823
โทรสาร : 0 4251 1832
e-mail : nakon_pahom@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางชั้น 4 ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0 4261 4401
โทรสาร : 0 4261 4402
e-mail : Mukdahan_moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0 4271 3400
โทรสาร : 0 4271 2037
e-mail : Sub_yot@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 12
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 4
ถนนบายพาสหัวคู ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0 4381 6403
โทรสาร :   0 4381 6404
e-mail :    yut_titumkasin@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 3703
โทรสาร : 0 4324 6771
e-mail : Justice.kk@hotmail.com
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สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำ�เนิน ตำ�บลตลาด
อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0 4372 2077
โทรสาร : 0 4372 2077
e-mail : Sarakham54@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนเทวาภิบาล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 4351 3233
โทรสาร : 0 4351 3244
e-mail : moj_101@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 13
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
อาคารหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)
ถนนแจ้งสนิท ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง  
จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0 4571 1214
โทรสาร. 0 4571 1215
e-mail : yasothorn_moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อาคารที่ว่าการอำ�เภอเมืองศรีษะเกษ ชั้น 3
ถนนหลักเมือง ตำ�บลเมืองเหนือ อำ�เภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4564 3657 - 8
โทรสาร :   0 4564 3658
e-mail : com_com045@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดอำ�นาจเจริญ
อาคารศาลากลางจังหวัดอำ�นาจเจริญ ชั้น 3
ถนนชยางกูร ตำ�บลโนนหนามแท่ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0 4552 3171 - 2
โทรสาร : 0 4552 3171 - 2
e-mail : amnat_moj@hotmail.com
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สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 เลขที่ 555
ถนนแจ้งสนิท ตำ�บลแจระแม อำ�เภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4534 4585
โทรสาร : 0 4534 4585
e-mail : ubon-34@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 14
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9/9 - 10 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0 4481 3452
โทรสาร : 0 4481 3453
e-mail : moj_chaiyaphum@yahoo.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1849/7-8 โครงการไทม์สแควร์
ถนนร่วมเริง-ไชย ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
30000
โทรศัพท์ : 0 4435 3955
มือถือ : 08 4715 1999, 08 1760 1431
โทรสาร : 0 4435 3717
e-mail : korat_moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำ�
เรือนจำ�จังหวัดบุรรี มั ย์ ถนนอิสาณ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์ : 0 4460 2309
โทรสาร : 0 4460 2308
e-mail : moj_buriram@hotmail.co.th
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
เลขที่ 799 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลนอกเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4404 0914
โทรสาร : 0 4404 0915
e-mail : surinmoj@gmail.com

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่
ตำ�บลรัตนบุรี อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ : 0 4459 9266
โทรสาร : 0 4459 9266
e-mail : Mojsurinrattanaburi@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 15
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา 
ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5311 2314
โทรสาร : 0 5311 2351
e-mail : Justice-cm@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
อาคารเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 14 ตำ�บลเวียง อำ�เภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 0 5338 2148
โทรสาร : 0 5338 2162
e-mail : justice_fang@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการแม่ฮ่องสอน พลาซ่า เลขที่ 9/4 ซอย 5
ถนนขุนลุมประพาส ตำ�บลจองคำ� อำ�เภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 2077, 0 5361 2080
โทรสาร : 0 5361 2077
e-mail : maehongson.moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดลำ�ปาง
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดลำ�ปาง
เลขที่ 502 - 506 ถนนประสานไมตรี ตำ�บลสบตุ๋ย
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5422 5478, 0 5422 7768
โทรสาร : 0 5422 5478
e-mail : mojlampang@hotmail.com

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดลำ�พูน
(อาคารเช่า) 159/7 หมู่ 10 ตำ�บลบ้านกลาง
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5352 5510
โทรสาร : 0 5352 5510
e-mail : lamphunjustice@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุตธิ รรม เขต 16
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงรายอาคารศาลากลาง หลังใหม่ (ชั้น 1)
ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลริมกก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5315 0190
โทรสาร : 0 5317 7339
e-mail : chiangrai_moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
อาคารพาณิชย์เลขที่ 7/70 ถนนเจ้าฟ้า ตำ�บลในเวียง
อำ�เภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5477 5820
โทรสาร : 0 5477 5820
e-mail : nan_moj@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
เรือนจำ�จังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ
เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง  
จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0 5452 2528
โทรสาร : 0 5452 1866
e-mail : phrae_justice@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชัน้ 2
ตำ�บลบ้านต๋อม อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 0 5444 9705
โทรสาร : 0 5444 9706
e-mail : phayaojustice@hotmail.co.th
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ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 17
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 89/1-2 หมู่12 ตำ�บลหัวรอ อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5525 3420
โทรสาร : 0 5525 3421
e-mail : Moj_phitsanulok@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2
ตำ�บลหนองหลวง อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
63000
โทรศัพท์ : 0 5551 7391
โทรสาร : 0 5551 6993
e-mail : yuttitham_tak@hotmail.com
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
เรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด 2 ถนนราชทัณฑ์
ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ : 0 5553 4387
โทรสาร : 0 5553 4218
e-mail : Maesot_justice@hotmail.com

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์ ตำ�บลท่าอิฐ อำ�เภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0 55830 830
โทรสาร : 0 5583 0833
e-mail : uttaradit-moj@hotmail.com
ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 18
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 4/34 หมู่ 5 ตำ�บลนครสวรรค์ตก
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  60000
โทรศัพท์ : 0 5688 2037
โทรสาร : 0 5688 2036
e-mail : SAWAN_MOJ@HOTMAIL.COM

สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดกำ�แพงเพชร
ที่ว่าการอำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร ชั้น 2 ถนนปิน่ ดำ�ริห์
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร
จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0 5571 3940-1
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
โทรสาร: 0 5571 3940
329/18 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ e-mail : jt_kp@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 5672 6458
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร
โทรสาร : 0 5672 6459
e-mail : phetchabunjustice@hotmail.com บริเวณทางเข้าที่การอำ�เภอเมืองพิจิตร ถนนศรีมาลา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 0 5661 5743
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) อาคาร 1 ชัน้ 1
โทรสาร : 0 5661 5708
ตำ�บลธานี อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
e-mail : Justice_phichit1@ hotmail.com
64000
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ : 0 5561 3483
โทรสาร : 0 5561 3484
เรือนจำ�จังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย  
e-mail : Sukhothai_moj@hotmail.com
ตำ�บลอุทัยใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0 5657 1336
โทรสาร : 0 5651 3805
e-mail : Uthaithani_moj@hotmail.co.th
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ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 19
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
สำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดนร�ธิว�ส เลขที่ 156
ถนนสุริยะ ตำ�บลบ�งน�ค อำ�เภอเมือง
จังหวัดนร�ธิว�ส 96000
โทรศัพท์ : 0 7353 1234
โทรส�ร : 0 7353 1234
e-mail : moj_narathiwat@hotmail.co.th
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดปตตานี
เลขที่ 49/7 ถนนกะล�พอ ตำ�บลจะบังติกอ
อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตต�นี 94000
โทรศัพท์ : 0 7333 4031-2
โทรส�ร : 0 7333 4032
e-mail : pattanijustice@gmail.com
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
อ�ค�รศ�ล�กล�งหลังเก่� ชั้น 1 ตำ�บลสะเตง
อำ�เภอเมือง จังหวัดยะล� 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2624
โทรส�ร : 0 7322 2624
e-mail : yala-moj @hotmail.com
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง
ตำ�บลเบตง อำ�เภอเบตง จังหวัดยะล� 95110
โทรศัพท์ : 08 6480 5654, 0 7323 5004
โทรส�ร : 0 7323 5004
e-mail : moj_betong@hotmail.com

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ - สอบถาม เจ้าหน้าที่
ณ จุดประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าทีค่ ดั กรองเรือ่ ง
3. การให้ค�ำ ปรึกษา โดยทีป่ รึกษากฎหมายประจำ�สำ�นักงานฯ
• ให้ค�ำ ปรึกษาตามข้อกฎหมาย
• หาแนวทางการช่วยเหลือ
• กรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ดำ�เนินการส่งต่อความช่วยเหลือ
- ภารกิจสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือ
- หน่วยงานอื่น ดำ�เนินการทำ�บันทึกส่งต่อความช่วยเหลือ
ต่ อหน่ วยงานอื่น ๆ (ในกรณี ท่ีไ ม่ อ ยู่ใ นอำ � นาจหน้ า ที่ข อง
ยุตธิ รรมจังหวัด)
4. ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ/ยุตเิ รือ่ ง
5. ติดตามผล (กรณีเรื่องส่งต่อหน่วยงานอื่น) กรณีได้รับผลตอบกลับ
หรือไม่ได้รับผลตอบกลับจากการประสานกับหน่วยงานที่รับเรื่อง ติดตามครบ
3 ครัง้
6. สรุปผลและรายงานต่อยุตธิ รรมจังหวัด
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• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูข้ อรับบริการ
• ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
			 1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ - สอบถาม เจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
2. รับคำ�ร้องและตรวจสอบเอกสาร
- รับเรือ่ งราวร้องทุกข์
- ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของคำ�ร้องทุกข์
3. ตรวจสอบคำ�ร้องทุกข์ และเอกสาร/หลักฐานเบือ้ งต้น
4. ตรวจสอบอำ�นาจหน้าทีข่ องหน่วยงานอืน่
- ประสานส่งต่อหน่วยงาน
- ยุตเิ รือ่ งและแจ้งผูร้ อ้ ง
5. แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการลงพืน้ ที่
6. ดำ�เนินการบรรเทาทุกข์ โดยทำ�ความเห็นส่งต่อหน่วยงานอืน่ และ
แจ้งผูร้ อ้ งทราบเบือ้ งต้น
7. ติดตามผล (กรณีเรื่องส่งต่อหน่วยงานอื่น) กรณีได้รับผลตอบกลับ
หรือไม่ได้รบั ผลตอบกลับจากการประสานกับหน่วยงานทีร่ บั เรือ่ ง โดยติดตามครบ
3 ครัง้
8. รายงานยุตธิ รรมจังหวัด
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมสำ�เนาของผู้ขอรับบริการ
2. สำ � เนาหนั ง สื อ เอกสารสิ ท ธิ ที่ ดิ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ คดี
กรณีคดีที่ดิน
3. สำ�เนาหนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี กรณีคดี
สัญญาต่างๆ
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ - สอบถาม เจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าทีค่ ดั กรองเรือ่ ง
3. รับคำ�ร้องขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
4. สอบถามข้อมูลของผูย้ น่ื คำ�ขอ และข้อมูลเกีย่ วกับข้อพิพาท
5. ตรวจสอบเอกสารประกอบคำ�ขอ ถูกต้อง ครบถ้วน
6. ศึกษาข้อมูล
- พฤติการณ์แห่งข้อพิพาท
- สถานะข้อพิพาท
- ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับข้อพิพาท
- ข้อมูลเพิม่ เติม
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7. แสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม
8. สรุปความเห็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
9. ประสานผูร้ อ้ งและคูพ่ พิ าท เพือ่ กำ�หนดการจัดกระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
10. พิจารณาอนุมตั จิ ดั กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
11. นัดคูก่ รณี (มา/ไม่มา)
- คูก่ รณีมา ดำ�เนินการตามขัน้ ตอน 12
- คูก่ รณีไม่มา ดำ�เนินการยุตเิ รือ่ ง
12. จัดกระบวนการไกล่เกลีย่
- กรณีตกลงกันได้ จัดทำ�บันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(ทัง้ สำ�เร็จ/ไม่ส�ำ เร็จ)
- กรณีตกลงกันไม่ได้ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมายหรือแนะนำ�
ให้ความช่วยเหลือด้านอืน่ ๆ
13. แจ้งผลต่อยุตธิ รรมจังหวัด
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมสำ�เนาของผู้ยื่นคำ�ร้อง
2. สำ � เนาหนั ง สื อ เอกสารสิ ท ธิ ที่ ดิ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ คดี
กรณีคดีที่ดิน
3. สำ�เนาหนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี กรณีคดี
สัญญาต่างๆ
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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การขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักง�นยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประช�ชนขอรับบริก�ร ติดต่อ - สอบถ�ม เจ้�หน้�ที่
ณ จุดประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด
2. เจ้�หน้�ที่คัดกรองเรื่อง
3. สอบถ�มข้อเท็จจริงเบื้องต้น
• สอบถ�มคว�มประสงค์ในก�รขอรับคว�มช่วยเหลือ
• สอบถ�มและบันทึกข้อมูลเบือ้ งต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง

102

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

4. การรับคำ�ขอ
• สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ
กทย. 1  
• กรณีการให้ความช่วยเหลือ
- ค่าจ้างทนายความ
- ค่าที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการดำ�เนินคดี/
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
- ค่าฤชาธรรมเนียม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดำ�เนินคดี เช่น ค่าตรวจ
พิ สู จ น์ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
ที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขต
รังวัดทีด่ นิ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศหรือ
ทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย  
- ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินคดีตามทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร
• เจ้าหน้าที่ผู้รับคำ�ขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  
- กรณีเอกสารไม่ครบ แจ้งผูข้ อดำ�เนินการส่งให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารครบถ้วน ดำ�เนินการพิจารณาคำ�ขอและประเมิน
เบื้องต้น หากพบกรณีเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือประสานส่งต่อตามความจำ�เป็นแก่กรณี
• บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับ
ในระบบ พร้อมพิมพ์ใบรับคำ�ขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ
1 ส่วน
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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5. แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม
• เจ้าหน้าที่สอบปากคำ�ลงพื้นที่ ตรวจสอบความประพฤติตาม
ความเหมาะสมและจำ�เป็น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทัง้ นี้ อาจมีหนังสือ
สอบถามหรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ� ส่งเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสิง่ อืน่ ใดทีจ่ �ำ เป็นต่อการพิจาณาคำ�ขอก็ได้
• เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและทำ�รายงานความเห็นของ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการส่งส่วนกลาง
กรณีเกินอำ�นาจ
6. ทำ�รายงานความเห็นนำ�เสนอยุติธรรมจังหวัด เพื่อเสนอรายงาน
ความเห็นเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งส่วนกลางกรณีเกินอำ�นาจ
7. การพิจารณาให้ความเห็น
• เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพือ่ พิจารณาความเห็น
• กรณีมคี วามจำ�เป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผูม้ อี �ำ นาจพิจารณา
คำ�ขอ
8. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำ�ขอ ในกรณีท่มี ีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วน
ไม่สามารถเสนอคำ�ขอต่อคณะอนุกรรมการได้ ให้ประธานเป็นผูม้ อี �ำ นาจพิจารณา
คำ�ขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว
9. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ
หรือยุตคิ �ำ ขอ
10. แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผ้ขู อรับความช่วยเหลือทราบ
ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ประธานหรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
แล้วเสร็จ
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11. ยืน่ คำ�ร้องทบทวน
• หากกรณีผขู้ อรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการหรือประธาน ให้ยน่ื หนังสือขอให้ทบทวน
ผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานแล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในกำ�หนด 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา  
• ให้เลขานุก ารแจ้งผลการพิ จารณาทบทวนเป็ น หนั ง สื อ ให้
ผูข้ อรับความช่วยเหลือทราบภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วนั ที่
คณะอนุกรรมการหรือประธาน พิจารณาแล้วเสร็จ
12. ทำ�สัญญาการได้รบั ความช่วยเหลือ/สัญญาจ้างทนายความ/สัญญา
คํา้ ประกัน
13. ดำ�เนินการ เช่น ไปประกันตัว จ้างทนายความ หรือจ่ายเงิน เป็นต้น
14. ระบบการควบคุม/ติดตาม
15. จัดเก็บสำ�นวน
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชนผูข้ อรับการสนับสนุนพร้อมสำ�เนา
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านผูข้ อรับการสนับสนุน
3. สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลีย่ นชือ่ - สกุล ผูข้ อรับการสนับสนุน (ถ้ามี)
4. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูย้ น่ื คำ�ขอ กรณีผยู้ น่ื เป็นสามีภรรยา 
หรือญาติของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การสนับสนุน (ถ้ามี)
5. สำ�เนาทะเบียนบ้านผูย้ น่ื คำ�ขอ กรณีผยู้ น่ื เป็นสามีภรรยาหรือญาติ
ของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การสนับสนุน
6. สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลีย่ นชือ่ - สกุล ของผูย้ น่ื คำ�ขอ กรณีผยู้ น่ื เป็น
สามีภรรยาหรือญาติของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การสนับสนุน (ถ้ามี)
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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7. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ
8. บัตรประจำ�ตัวผู้รับมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจพร้อมสำ�เนา
9. สำ�เนาทะเบียนบ้านผูร้ บั มอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจพร้อมสำ�เนา
    10. สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลีย่ นชือ่ - สกุล ผูร้ บั มอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ
(ถ้ามี)
11. สำ�เนาคำ�ฟ้อง (ถ้ามี)
12. สำ�เนาคำ�พิพากษา (ถ้ามี)
13. หนังสือรับรองต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี (ถ้ามี)
14. สำ � เนาบั ต รประชาชนผู้ รั บ รอง/บั ต รประจำ � ตำ � แหน่ ง ผู้ รั บ รอง
กรณีมีหนังสือรับรอง
15. สำ � เนาหนั ง สื อ เอกสารสิ ท ธิ ที่ ดิ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ คดี
กรณีคดีที่ดิน
16. สำ�เนาหนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี กรณีคดี
สัญญาต่างๆ
17. สำ�เนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนการหย่า กรณีคดีครอบครัว
18. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทคดี
19. สัญญาจ้างทนายความ กรณีทดรองจ่ายค่าจ้างทนาย
20. สำ � เนาใบอนุ ญ าตว่ า ความของทนายความ กรณี ท ดรองจ่ า ย
ค่าจ้างทนาย
21. สำ�เนาใบแต่งทนายความ กรณีทดรองจ่ายค่าจ้างทนาย
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การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
• ขั้นตอนการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ - สอบถาม เจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าที่คัดกรองเรื่อง
3. กลั่นกรองคำ�ขอ
- สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ
- สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง
4. การรับคำ�ขอ
- สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ
กทย. 1  
- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำ�ขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  
- กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอดำ�เนินการส่งให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาคำ�ขอและประเมินเบื้องต้น
หากพบกรณีเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสาน
ส่ ง ต่ อ ตามความจำ � เป็ น แก่ ก รณี อาทิ การรั ก ษาพยาบาล
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับ
ในระบบ พร้อมพิมพ์ใบรับคำ�ขอ ซึง่ มี 2 ส่วน มอบให้ผขู้ อ 1 ส่วน
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5. แสวงหาข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าที่สอบปากคำ� ลงพื้นที่ตรวจ
สอบความประพฤติต ามความเหมาะสมและจำ � เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจมีหนังสือสอบถามหรือ
เชิญบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคำ�ขอหนังสือรับรองความประพฤติ ส่งเอกสาร หลักฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นใดที่จำ�เป็นต่อการพิจารณาคำ�ขอ
6. เจ้าหน้าที่ทำ�รายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธาน
7. พิจารณาวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
8. กรณีหากวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
เกิ น 500,000 บาทต่ อ ราย ส่ ง สำ � นวนทั้ ง หมดไปยั ง คณะอนุ ก รรมการ
ให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำ�นาจของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจำ�จังหวัด เพื่อพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
9. การพิจารณาให้ความเห็น
- เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้อง
กับความเห็นของเจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพือ่ พิจารณาความเห็น
- กรณีมีความจำ�เป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอำ�นาจพิจารณา
คำ�ขอ  
10. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผูท้ ค่ี ณะอนุกรรมการมอบหมาย
มีอำ�นาจ พิจาณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำ�ขอ
11. เลขานุ ก ารแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ข อรั บ ความ
ช่วยเหลือทราบ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระธานหรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแล้วเสร็จ
12. กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการหรือประธาน ให้ย่นื หนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณา
ต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงภายในกำ�หนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
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13. เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ ทราบภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
หรือประธาน พิจารณาแล้วเสร็จ
14. เมือ่ ผูม้ อี �ำ นาจพิจารณาอนุมตั คิ ่าใช้จา่ ยในการขอปล่อยชัว่ คราว
ผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลยแก่ผขู้ อรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผขู้ อรับความช่วยเหลือ
ทำ�สัญญาการได้รับความช่วยเหลือ ณ สำ�นักงานภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับแจ้งผล
15. ดำ�เนินการประกันตัว
16. ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยได้รับการปล่อยชั่วคราว
ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจำ�เลย และผูค้ าํ้ ประกันไปพบเจ้าหน้าที่ ณ สำ�นักงานโดยเร็ว
เพื่ อ รั บ ทราบเงื่ อ นไขที่ ศ าลและกองทุ น กำ � หนด พร้ อ มทั้ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่
ออกใบนัดรายงานตัวให้ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยเก็บไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ทุกครั้งที่ไปรายงานตัว
17. ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามกำ�หนด
18. ปิดสำ�นวน
19. ดำ�เนินการขอรับเงินประกันคืนจากศาล
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชนผู้ต้องหาหรือจำ�เลย พร้อมสำ�เนา
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
3. สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลีย่ นชือ่ – สกุล ผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลย (ถ้ามี)
4. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูย้ น่ื คำ�ขอ กรณีผยู้ น่ื เป็นสามีภรรยา
หรือญาติของผู้ต้องหาหรือจำ�เลย(ถ้ามี)
5. สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำ�ขอ กรณีผู้ยื่นเป็นสามีภรรยาหรือ
ญาติของผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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6. สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผู้ยื่นคำ�ขอ กรณีผู้ยื่น
เป็นสามีภรรยาหรือญาติของผู้ต้องหาหรือจำ�เลย (ถ้ามี)
7. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ
8. บัตรประจำ�ตัวผู้รับมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ พร้อมสำ�เนา
9. สำ�เนาทะเบียนบ้านผูร้ บั มอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ พร้อมสำ�เนา
10. สำ�เนาใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ผู้รับมอบอำ�นาจ กรณี
มอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
11. สำ�เนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจำ�เลย ได้แก่ บันทึก
การจับกุม คำ�ให้การ คำ�ร้องขอฝากขัง เป็นต้น
12. สำ�เนาคำ�ฟ้องคดีอาญา/คำ�พิพากษาศาลชั้นต้น
13. สำ�เนาคำ�ฟ้องอุทธรณ์/คำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์
14. สำ�เนาคำ�ฟ้องฎีกา/คำ�พิพากษาศาลฎีกา
15. หนังสือรับรองความประพฤติ กรณีมโี ทษสูงจำ�คุก 20 ปีขนึ้ ไป หรือ
มีพฤติการณ์การหลบหนี
16. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนผูร้ บั รองความประพฤติ/บัตรประจำ�
ตำ�แหน่งผู้รับรองความประพฤติ กรณีต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ
17. ใบเสร็จรับเงินค่าประกันตัวของศาล กรณีทดรองจ่ายค่าประกันตัว
18. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทคดี
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
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การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ - สอบถาม เจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าที่คัดกรองเรื่อง
3. กลั่นกรองคำ�ขอ
- สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ
-  สอบถามและบันทึกข้อมูลเบือ้ งต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง
4. รับคำ�ขอ
- สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ
กทย. 3
- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำ�ขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  
- กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอดำ�เนินการส่งให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาคำ�ขอและประเมินเบื้องต้น
หากพบปัญหาความเดือดร้อนทีต่ อ้ งแก้ไขเร่งด่วนให้ด�ำ เนินการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  หรือประสานส่งต่อตามความจำ�เป็น
แก่กรณี

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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5. ส่งเอกสารหลักฐานทัง้ หมดไปยังสำ�นักงานกองทุนยุตธิ รรม เพือ่ จะได้
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพือ่ พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
6. แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผขู้ อรับความช่วยเหลือทราบ
		 • เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน/บัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
3. สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
4. หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
5. สำ�เนาสัญญา
6. สำ�เนาหนังสือเอกสารสิทธิที่ดินที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี กรณีคดี
ที่ดิน
7. สำ�เนาเอกสารทางคดี
8. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ

การขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
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• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ-สอบถามเจ้าหน้าที  ่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าทีค่ ดั กรองเรือ่ ง
3. กลัน่ กรองคำ�ขอ
-  สอบถามความประสงค์ในการเสนอโครงการ
-  สอบถามและบันทึกข้อมูลเบือ้ งต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง
4. สอบถามข้อเท็จจริงเพิม่ เติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 4  
5. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั คำ�ขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  
- กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้เสนอโครงการดำ�เนินการส่งให้
ครบถ้วน
- กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พจิ ารณาคำ�ขอและประเมินเบือ้ งต้น
6. ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานทั้ง หมดไปยั ง สำ � นั ก งานกองทุ น ยุ ติธ รรม
เพื่อจะได้ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
ให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อพิจารณา
ดำ�เนินการต่อไป
7. แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผขู้ อรับความช่วยเหลือทราบ
		 • เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. เอกสารโครงการ 3 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละ
ชุดประกอบด้วย
- รายละเอียดโครงการตามแบบเสนอโครงการ  
- มติทป่ี ระชุมขององค์กร ซึง่ ให้ความเห็นชอบโครงการทีเ่ สนอ
ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)  

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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2. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ อย่างละ 3 ชุด    
- แผนทีข่ องผูข้ อรับความช่วยเหลือ    
- แผนทีข่ องพืน้ ทีด่ �ำ เนินงาน
- อืน่ ๆ (ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาโครงการ)
3. กรณีเป็นองค์กรเอกชน ให้แนบเอกสารเพิม่ เติมประกอบอย่างละ
3 ชุด ดังนี้         
- สำ�เนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ       
- ผลงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา   
- งบดุลหรืองบแสดงรายรับ - รายจ่าย สำ�หรับรอบปีทผ่ี า่ นมา 
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ

การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
 การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำ เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (กรณีจ�ำ เลย)
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ  -  สอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าทีค่ ดั กรองเรือ่ ง
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3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำ�ขอและเอกสารหลักฐานประกอบให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามทีป่ ระกาศไว้  

ผู้มีสิทธิยื่นคำ�ขอ
1. จำ�เลยหรือทายาทซึง่ ได้รบั ความเสียหาย ต้องยืน่ คำ�ขอด้วยตนเอง
โดยแนบเอกสารหลักฐานตามทีก่ �ำ หนดมาพร้อมกับคำ�ขอ
ทัง้ นี้ ทายาทซึง่ ได้รบั ความเสียหาย หมายความว่า ผูส้ บื สันดานผูบ้ พุ การี
คูส่ มรสหรือบุคคลใดๆ ซึง่ ให้การอุปการะหรืออยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ สียหาย
หรือจำ�เลยแล้วแต่กรณี ทายาทซึง่ มีสทิ ธิขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และ
ค่าใช้จา่ ย ต้องเป็นทายาทซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
2. บุคคลจะยื่นคำ�ขอแทนจำ�เลยหรือทายาทซี่งได้รับความเสียหาย
เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
• ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มีสิทธิยื่นคำ�ขอเป็นผู้เยาว์
• ผู้อนุบาล กรณีผู้มีสิทธิยื่นคำ�ขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ
• ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน สามีหรือภริยา หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใด
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือ (การมอบอำ�นาจ) กรณีที่ผู้มีสิทธิยื่นคำ�ขอ
มีเหตุจำ�เป็นในกรณีดังนี้
- เจ็บป่วยจนไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง
- เป็ น คนสู ง อายุ ห รื อ เป็ น บุ ค คลทุ พ พลภาพ ไม่ ส ะดวก
ในการเดินทาง
- เดิ น ทางไปต่ า งประเทศโดยมี กิจ ธุ ร ะจำ � เป็ น อั น ไม่ อ าจ
หลี ก เลี่ย งได้ แ ละไม่ อ าจมายื่น คำ � ขอได้ ภ ายในกำ � หนด
ระยะเวลา
- เหตุจำ�เป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบกำ�หนดเป็น
รายกรณี
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3. เจ้าหน้าทีร่ วบรวมข้อเท็จจริง สรุปความเห็นเสนอผูอ้ �ำ นวยการ
4. ผูอ้ �ำ นวยการพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรอง
5. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่น กรองให้ ค วามเห็ น เสนอ
คณะกรรมการ
6. คณะกรรมการพิจารณา เพือ่ มีค�ำ วินจิ ฉัยอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ิ
7. จัดทำ�คำ�วินจิ ฉัยตามมติคณะกรรมการ แล้วเสนอผูอ้ �ำ นวยการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
8. เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั จัดทำ�
คำ�วินิจฉัยแล้วเสร็จ หากมีมติจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารแบบแจ้ง
ขอรับเงินแบบ สชง. 15 และ สชง. 16 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
แนบเพิม่ เติมให้แก่ผยู้ น่ื คำ�ขอ
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชนจำ�เลย พร้อมสำ�เนา 
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านจำ�เลย
3. สำ�เนาใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล จำ�เลย (ถ้ามี)
4. สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กไม่มบี ตั รประชาชน) พร้อมสำ�เนา
5. สำ�เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจยืน่ คำ�ขอตามแบบ สชง.7/1
7. บัตรประจำ�ตัวประชาชนผูร้ บั มอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ พร้อมสำ�เนา
8. สำ�เนาใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล ผูร้ บั มอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ  พร้อมสำ�เนา
9. ใบมรณะบัตรจำ�เลย กรณีจ�ำ เลยเสียชีวติ พร้อมสำ�เนา
10. บัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาท กรณีจ�ำ เลยเสียชีวติ พร้อมสำ�เนา
11. สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาท กรณีจ�ำ เลยเสียชีวติ พร้อมสำ�เนา
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12. สำ�เนาใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล ทายาท กรณีจ�ำ เลยเสียชีวติ พร้อมสำ�เนา
13. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน ตามแบบ สชง.7
14. บัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาททีม่ อบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน
มอบอำ�นาจ
15. สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาทที่มอบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน
มอบอำ�นาจ
16. สำ�เนาใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล ทายาททีม่ อบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน
มอบอำ�นาจ
17. สำ�เนาคำ�พิพากษาทุกชัน้ ศาลหรือคำ�สัง่ ให้ถอนฟ้อง
18. หนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ พร้อมสำ�เนา
19. สำ�เนาหมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
20. หมายขังหรือหมายจำ�คุกทุกชัน้ ศาลทีม่ ี พร้อมสำ�เนา
21. หมายปล่อยทุกชัน้ ศาลทีม่ ี พร้อมสำ�เนา
22. สัญญาจ้างทนายความ
23. บัตรทนายความ
24. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ
25. ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำ�เนา
26. หนังสือรับรองความพิการ พร้อมสำ�เนา
27. หลักฐานทีแ่ สดงค่าใช้จา่ ยทุกประเภททีเ่ กี่ยวข้องกับคดี
• ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
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ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยตามพระราชบัญญัตฯิ
ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เป็นจำ�เลยที่ถูกดำ�เนินคดีโดยพนักงานอัยการ
2. ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี
3. ปรากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า จำ � เลยมิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ก ระทำ � ความผิ ด
และมีการถอนฟ้องในระหว่างดำ�เนินคดี หรือปรากฏตามคำ�พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ
ในคดีนั้น ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำ�เลยมิได้เป็นผู้กระทำ�ความผิดหรือ
การกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นความผิด
 การช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้เ สี ย หายและจำ� เลยในคดี อ าญา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำ เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (กรณีผเู้ สียหาย)
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนขอรับบริการ ติดต่อ - สอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
2. เจ้าหน้าทีค่ ดั กรองเรือ่ ง
3. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคำ�ขอและเอกสารหลักฐานประกอบให้ได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนและถูกต้องตามทีป่ ระกาศไว้
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ผู้มีสิทธิยื่นคำ�ขอ
1. ผูเ้ สียหายหรือทายาทซึง่ ได้รบั ความเสียหาย ต้องยืน่ คำ�ขอด้วยตนเอง
โดยแนบเอกสารหลักฐานตามทีก่ �ำ หนดมาพร้อมกับคำ�ขอ
ทั้งนี้ ทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย หมายความว่า  ผู้สืบสันดาน
ผูบ้ พุ การี คูส่ มรส หรือบุคคลใดๆ ซึง่ ให้การอุปการะหรืออยูใ่ นความอุปการะ
ของผู้เสียหายหรือจำ�เลยแล้วแต่กรณี ทายาทซึ่งมีสิทธิขอรับค่าตอบแทน
ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย ต้องเป็นทายาทซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
2. บุคคลอืน่ จะยืน่ คำ�ขอแทนผูเ้ สียหายหรือทายาท ซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
• ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม กรณีผมู้ สี ทิ ธิยน่ื คำ�ขอเป็นผูเ้ ยาว์
• ผูอ้ นุบาล กรณีผมู้ สี ทิ ธิยน่ื คำ�ขอเป็นผูไ้ ร้ความสามารถ
• ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยา  หรือบุคคลซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้ เป็นหนังสือ (การมอบอำ�นาจ) กรณีทผ่ี มู้ สี ทิ ธิยน่ื คำ�ขอมีเหตุจ�ำ เป็น
ในกรณีดงั นี้
- เจ็บป่วยจนไม่สามารถยืน่ คำ�ขอด้วยตนเองได้
- เป็นคนสูงอายุหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สะดวก
ในการเดินทาง
- เดินทางไปต่างประเทศโดยมีกจิ ธุระจำ�เป็นอันไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้และไม่อาจมายืน่ คำ�ขอได้ภายในกำ�หนดเวลา
- เหตุจ�ำ เป็นอย่างอืน่ ทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบกำ�หนด
เป็นรายกรณี
3. เจ้าหน้าทีร่ วบรวมข้อเท็จจริง สรุปความเห็นเสนอผูอ้ �ำ นวยการ
4. ผู้อำ�นวยการพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรอง
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

119

5. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองให้ ค วามเห็ น เสนอ
คณะกรรมการ
6. คณะกรรมการพิจารณาเพือ่ มีค�ำ วินจิ ฉัยอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ิ
7. จัดทำ�คำ�วินิจฉัยตามมติคณะกรรมการแล้วเสนอผู้อำ�นวยการ
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงนาม
8. เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั จัดทำ�คำ�วินจิ ฉัย
แล้วเสร็จ หากมีมติให้จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารแบบแจ้งขอรับเงิน
แบบ สชง.15 และสชง.16 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแนบเพิ่มเติม
ให้แก่ผยู้ น่ื คำ�ขอ
		 • เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชนผูเ้ สียหาย พร้อมสำ�เนา 
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านผูเ้ สียหาย
3. สำ�เนาใบเปลีย่ นชือ่ – สกุล ผูเ้ สียหาย (ถ้ามี)
4. สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กไม่มบี ตั รประชาชน) พร้อมสำ�เนา
5. สำ�เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจยืน่ คำ�ขอตามแบบ สชง.7/1
7. บั ต รประจำ � ตั ว ประชาชนผู้รับ มอบอำ � นาจ กรณี ม อบอำ � นาจ
พร้อมสำ�เนา
8. สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ผู้รับมอบอำ�นาจ กรณีมอบอำ�นาจ
พร้อมสำ�เนา
9. ใบมรณะบัตรผู้เสียหาย กรณีเสียชีวิต พร้อมสำ�เนา
10. บัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาท กรณีผเู้ สียหายเสียชีวติ พร้อมสำ�เนา
11. สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาท กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต พร้อมสำ�เนา
12. สำ � เนาใบเปลี่ ย นชื่ อ - สกุ ล ทายาท กรณี ผู้ เ สี ย หายเสี ย ชี วิ ต
พร้อมสำ�เนา
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13. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน ตามแบบ สชง.7
14. บัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาททีม่ อบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน
มอบอำ�นาจ
15. สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาทที่มอบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน
มอบอำ�นาจ
16. สำ�เนาใบเปลีย่ นชือ่ - สกุลทายาททีม่ อบอำ�นาจ กรณีทายาทหลายคน
มอบอำ�นาจ
17. ใบมรณะบัตรทายาทผูเ้ สียหาย กรณีมที ายาทเสียชีวติ พร้อมสำ�เนา
18. บันทึกประจำ�วัน พร้อมสำ�เนา
19. รายงานการสอบสวน พร้อมสำ�เนา
20. ใบแจ้งสิทธิผู้เสียหาย พร้อมสำ�เนา
21. สำ�เนาคำ�พิพากษา (ถ้ามี)
22. เอกสารที่จำ�เป็นที่แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทำ�ความผิด พร้อมสำ�เนา
23. ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำ�เนา
24. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ
25. หนังสือรับรองความพิการ พร้อมสำ�เนา
26. สำ�เนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีเสียชีวิต
27. สำ�เนารายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ กรณีบาดเจ็บ
28. หนังสือรับรองรายได้ กรณีประกอบอาชีพอิสระให้บคุ คลทีเ่ ชือ่ ถือได้
เป็นผูร้ บั รอง
29. บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตำ�แหน่งของผู้รับรอง
รายได้ พร้อมสำ�เนา
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติฯ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ได้ รั บ ความเสี ย หายถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจ
เนื่องจากการกระทำ�ความผิดอาญาของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา
• ความผิดเกี่ยวกับเพศฐานข่มขืนกระทำ�ชำ�เราหญิงอื่น ซึ่งมิใช่
ภริยาตน ความผิดฐานกระทำ�ชำ�เราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ความผิดฐานกระทำ�
อนาจารผู้อื่น ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา  ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ของผู้อื่นหรือของตนเอง ความผิดฐานค้าวัตถุลามก
• ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
- ความผิดต่อชีวติ ความผิดฐานฆ่าผูอ้ นื่ โดยเจตนา ฐานทำ�ร้าย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ฐานกระทำ�โดย
ประมาทเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อื่ น ถึ ง แก่ ค วามตาย ฐานกระทำ �
ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตนในการดำ�รงชีพหรือการอื่นใด
ให้ ฆ่ า ตนเอง ฐานช่ ว ยเหลื อ หรื อ ยุ ย งส่ ง เสริ ม เด็ ก อายุ
ไม่เกิน 16 ปีให้ฆา่ ตนเอง ฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสูจ้ นเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
- ความผิดต่อร่างกายฐานทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ฐานทำ�ร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ฐานเข้าร่วมชุลมุน
ต่อสูจ้ นเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ได้รบั อันตรายสาหัส ฐานกระทำ�โดย
ประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
-   ความผิดฐานทำ�ให้แท้งลูก
- ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา
ทั้งนี้ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดดังกล่าว
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จัดหาทนายความ ตามป.วิอาญา มาตรา 134/1
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ทนายความลงทะเบียนรับคำ�ขอเงินรางวัล
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมเอกสารส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่
ทีแ่ ต่งตัง้ ตามกฏหมาย (นิตกิ ร/พนักงานคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ)
3. นิตกิ ร/พนักงานคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
  
• บันทึกรับคำ�ขอในระบบสารสนเทศ และออกใบรับคำ�ขอให้กบั
ผูย้ น่ื คำ�ขอ
  
• ตรวจสอบคำ�ขอตามแบบทีก่ �ำ หนดและเอกสาร ประกอบตาม
ระเบียบฯ
   
• ทำ�ความเห็นเสนอผูแ้ ทนกระทรวงยุตธิ รรมทีม่ อี �ำ นาจพิจารณา 
(ยุตธิ รรมจังหวัด) และแจ้งผลทนายความผูย้ น่ื คำ�ขอ
• ยุตธิ รรมจังหวัด พิจารณาอนุมตั /ิ ไม่อนุมตั /ิ ขอเอกสารเพิม่ เติม
• เจ้าหน้าทีก่ ารเงินสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด ดำ�เนินการเบิกจ่าย
ให้ทนายความปฏิบัติหน้าที่ และส่งหลักฐานแจ้งหน่วยรับ
คำ�ขอฯ
		 • เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ยื่น
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวทนายความ
3. สำ � เนาหนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ทนายความที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี
รายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามประมวลกฏหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
4. สำ � เนาเอกสารที่ แ สดงประเภทคดี ที่ มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น รางวั ล เช่ น
สำ�เนาบันทึกคำ�ให้การผู้ต้องหา
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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5. แบบคำ�ขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหา
ให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 (แบบ ยธ 191)
6. คู่ฉบับหรือสำ�เนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ (แบบ ยธ 192)
7. หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทนายความที่ รั ฐ จั ด หา
ให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา  (แบบ ยธ 193) หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่า
ทนายความได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา
8. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับพนักงานสอบสวน
นอกเขตอำ � เภออั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของพนั ก งานสอบสวนซึ่ ง พนั ก งานสอบสวน
(แบบ ยธ 194) (ถ้ามี)
9. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของทนายความผู้ยื่นคำ�ขอ
		 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
หมายเหตุ : สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด มีหน้าที่ปฏิบัติโดยตรง คือ
ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จา่ ยทนายความ ในงานบริการประชาชน
จัดหาทนายความให้แก่ผตู้ อ้ งหาในคดีอาญา ตามประมวลกฏหมายวิธพี จิ ารณา
คดีอาญา มาตรา 134/1

คุ้มครองพยานในคดีอาญา
		 • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับ
การคุม้ ครองพยาน
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2. เจ้�หน้�ที่ท่แี ต่งตั้งต�มกฏหม�ย (นิติกร/พนักง�นคุ้มครองสิทธิ)
ดำ�เนินก�รสอบข้อเท็จจริง ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� และบันทึกลงในแบบสอบ
ข้อเท็จจริง และแบบฟอร์มก�รขอรับก�รคุม้ ครองพย�น
3. นิ ติ ก ร/เจ้ � พนั ก ง�นคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ตรวจสอบเอกส�รที่ ใ ช้
ประกอบก�รขอรับก�รคุ้มครองพย�น ได้แก่ สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
สำ�เน�ทะเบี ย นบ้ � น และบั น ทึ ก ข้ อ คว�ม หรื อ หลั ก ฐ�นท�งคดี ที่ ร ะบุ ว่ �
เป็นพย�น
4. ดำ � เนิ น ก�รส่ ง ต่ อ ก�รขอรั บ ก�รคุ้ ม ครองพย�นไปยั ง สำ � นั ก
คุม้ ครองพย�น
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
3. บันทึกข้อคว�ม หรือหลักฐ�นท�งคดีทร่ี ะบุว�่ เป็นพย�น
• ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักง�นยุตธิ รรมจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ
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สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Central Institute of Forensic Science-CIFS
มี บ ทบ�ทหน้ � ที่ ใ นก�รพั ฒ น�ม�ตรฐ�นง�นนิ ติ วิ ท ย�ศ�สตร์
สู่ระดับส�กล และมีก�รให้บริก�รง�นนิติวิทย�ศ�สตร์ในก�รตรวจพิสูจน์
หลั ก ฐ�นท�งด้ � นนิ ติ วิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละท�งก�รแพทย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนก�รยุติธรรมที่หล�กหล�ย ครอบคลุม มีประสิทธิภ�พ ประกอบกับ
มีเครื่องมือที่ใช้ในก�รตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย ตลอดจนก�รสร้�งเครือข่�ย
คว�มร่วมมือง�นนิติวิทย�ศ�สตร์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยมี
ก�รเสนอนโยบ�ยและทิ ศ ท�งง�นนิ ติ วิ ท ย�ศ�สตร์ ข องประเทศให้ เ ป็ น
ไปต�มกรอบและทิศท�งเดียวกัน และมีก�รบริห�รจัดก�รองค์กรต�มหลัก
ธรรม�ภิบ�ล
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 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ติดต่อ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 - 9
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   
โทรศัพท์   0 2142 3491-2
   โทรสาร    0 2143 9068
    เว็บไซต์    www.cifs.moj.go.th    
 งานบริการประชาชน

การให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สำ�หรับประชาชน
การให้บริการงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ส�ำ หรับประชาชน ประกอบด้วย
1. การให้บริการตรวจ DNA พ่อ แม่ ลูก
2. การให้บริการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
3. การให้บริการตรวจพยานเอกสาร
		 • หน่วยงานให้บริการ
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประชาชนสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด พร้อมนัดหมาย
ในวันทีจ่ ะเข้ารับการให้บริการ ทีเ่ บอร์ตดิ ต่อ 0 2142 3620, 0 2142 3547-9
หรือบริการสายด่วน โทร 1111 หรือ Facebook สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
กระทรวงยุตธิ รรม
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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2. ม�ต�มนัดหม�ยวันทีจ่ ะม�ขอรับบริก�ร โดยม�ทีก่ ลุม่ บริห�รจัดก�ร
วัตถุพย�น ชัน้ 9 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ อ�ค�ร B ฝัง่ ทิศตะวันออก
สถ�บันนิตวิ ทิ ย�ศ�สตร์ กระทรวงยุตธิ รรม
3. ให้ผรู้ บั บริก�รกรอกร�ยละเอียดคำ�ร้อง และบันทึกข้อตกลงในก�ร
ขอเข้�รับบริก�ร
4. ชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียม (กรณีบุคคลที่ไม่เข้�ต�มข้อยกเว้นต�ม
ม�ตร� 7 แห่ง พ.ร.บ.ก�รให้บริก�รง�นด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ พ.ศ. 2559)
5. เจ้�หน้�ที่จะขอดำ�เนินก�รเก็บตัวอย่�งเพื่อทำ�ก�รตรวจพิสูจน์
จ�กผูม้ �ขอรับบริก�ร
6. รับร�ยง�นผลก�รตรวจพิสจู น์

• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกส�รต�มที่เจ้ � หน้ � ที่ร้อ งขอ เช่ น สำ � เน�บั ต รประช�ชน หรื อ
สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฯลฯ
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. โทรศัพท์ 0 2142 3620, 0 2142 3547-9
2. ส�ยด่วน 1111
3. เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th
4. เฟซบุกชื่อ สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม

การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ สำาหรับภาคประชาชน
• หน่วยงานให้บริการ
สถ�บันนิตวิ ทิ ย�ศ�สตร์ กระทรวงยุตธิ รรม
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ประช�ชนดำ�เนินก�รแจ้ง โดยโทร Hot line ส�ยตรง ทีเ่ บอร์โทรศัพท์
0 2142 3620
2. แจ้งเรือ่ งร้องทุกข์กบั พนักง�นหรือเจ้�หน้�ทีท่ ด่ี �ำ เนินก�รรับเรือ่ งร�ว
ร้องทุกข์
3. ปรึกษ�เรื่องร�วร้องทุกข์กับเจ้�หน้�ที่ที่ให้บริก�ร
4. ประช�ชนส�ม�รถดำ � เนิ น ก�รติ ด ต่ อ ประส�นแจ้ ง เรื่ อ งร�ว
ร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองที่หน่วยง�นได้โดยตรง โดยส�ม�รถเดินท�งม�ติดต่อ
ดำ�เนินก�รได้ทสี่ ถ�บันนิตวิ ทิ ย�ศ�สตร์ กระทรวงยุตธิ รรม อ�ค�รศูนย์ร�ชก�ร
เฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้ 8 และชัน้ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร
10210
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกส�รในก�รดำ�เนินก�รต�มที่เจ้�หน้�ที่ร้องขอ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
โทรศัพท์ 0 2142 3491 หรือ 0 2142 3620
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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การแจ้งบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
• หน่วยงานให้บริการ
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม
• ขั้นตอนในการให้บริการ
ส�ม�รถติ ด ต่ อ ได้ ที่ กองบุ ค คลสู ญ ห�ยและศพนิ ร น�ม สถ�บั น
นิ ติ วิ ท ย�ศ�สตร์ โดยเตรี ย มเอกส�รที่ ต้ อ งใช้ ใ นก�รติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก �ร
ต�มเจ้�หน้�ที่ร้องขอ เช่น สำ�เน�บัตรประช�ชนของคนห�ยและผู้ดำ�เนินก�ร
พร้อมบัตรประช�ชนตัวจริง
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
เอกส�รในก�รดำ�เนินก�รต�มที่เจ้�หน้�ที่ร้องขอ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. โทรศัพท์ 0 2142 3631, 0 2142 3648
2. โทรศัพท์มือถือ 08 9000 7434

130

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

การให้บริการตรวจ DNA เพื่อคืนสัญชาติ
• หน่วยงานให้บริการ
สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม
• ขั้นตอนในการให้บริการ

- ประช�ชนที่ตกหล่นท�งทะเบียนร�ษฎร์
ส�ม�รถติดต่อได้ที่เบอร์ 0 2142 3571
- สอบถ�มร�ยละเอียด และเอกส�รต่�งๆ
ในก�รขอเข้�รับบริก�รกับเจ้�หน้�ที่

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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สำานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
Office of The Narcotics Control Board

ต�มกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มย�เสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 สำ�นักง�น ปปส.
มี ภ �รกิ จ เกี่ ย วกั บ ก�รป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ ห�ย�เสพติ ด ของประเทศ
โดยก�รเฝ้�ระวังก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติด กำ�หนดและปรับยุทธศ�สตร์
ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์ บริห�ร
จัดก�รเกี่ยวกับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดอย่�งบูรณ�ก�ร กำ�กับ
ติดต�ม และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มยุทธศ�สตร์ที่กำ�หนด
อำ�นวยก�รให้มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับย�เสพติด ก�รตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดีย�เสพติด เป็นหน่วยง�นกล�งในก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์
ต่อต้�นย�เสพติด ก�รประส�นคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ ก�รพัฒน�
บุคล�กรข้อมูลวิช�ก�ร เทคโนโลยีส�รสนเทศ รวมทัง้ ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง
และสนับสนุนชุมชน องค์กรภ�คเอกชนและองค์กรภ�คประช�ชน ในก�ร
ดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการเป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
เป็ น ฝ่ า ยอำ � นวยการของคณะกรรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการเกี่ ย วกั บ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึง่ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
แต่ ง ตั้ ง รวมทั้ ง งานเลขานุ ก ารและหน่ ว ยปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาและคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแต่งตั้ง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินแต่งตั้งหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินสถานการณ์การดำ�เนินงานและจัดระบบเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ให้ขอ้ เสนอแนะ ประสาน และบูรณาการด้านนโยบายยุทธศาสตร์
แผนและงบประมาณในการดำ�เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเอกภาพ และแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการ
4. อำ�นวยการ เร่งรัด กำ�กับ ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ
5. ให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
6. เป็นศูนย์วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พัฒนาและสนับสนุนวิชาการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้�นก�รพัฒน�องค์กร ทรัพย�กรบุคคล
ข้อมูลส�รสนเทศ กฎหม�ย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด
8. ปฏิบตั งิ �นด้�นก�รป้องกัน ก�รรณรงค์ และก�รประช�สัมพันธ์
ต่อต้�นย�เสพติด
9. เป็นศูนย์กล�งก�รข่�วย�เสพติดของประเทศ
10. ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ย�เสพติด กฎหม�ยว่�ด้วยม�ตรก�รในก�รปร�บปร�มผูก้ ระทำ�คว�มผิด
เกี่ยวกับย�เสพติด และกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด
11. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่
ของสำ�นักง�นหรือต�มที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

• สำ�นักงาน ป.ป.ส.

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2247 0901-19  
โทรสาร : 0 2246 8526, 0 2247 7217  
เว็บไซต์ :   www.oncb.go.th

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1, ภาค 7, กทม.

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 213 ซอยวิภาวดี 25 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2588 5037-9  
โทรสาร : 0 2589 7964

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 2

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 222/4 ซอยนารถมนตเสวี 5 ถนนพระยาสัจจา 
หมู่ที่ 3 ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3846 7840-3  
โทรสาร : 0 3846 7844

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 3

สถานทีต่ ดิ ต่อ  :  เลขที  ่ 333  ถนนราชสีมา - โชคชัย หมู  ่ 9  ต�ำ บลหนองบัวศาลา
อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : 0 4432 7015-7  
โทรสาร : 0 4432 7107

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 4

สถานที่ติดต่อ : ตรงข้ามที่ทำ�การป่าไม้เขต ถนนหน้าศูนย์ราชการ
อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 6790  
โทรสาร : 0 4324 6790

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 5

สถานทีต่ ดิ ต่อ : เลขที่ 199 ถนนหนองฮ่อ ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5321 7259
โทรสาร : 0 5321 7329

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 6

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 112 ถนนพิษณุโลก-พรหมพิราม หมู่ที่ 6
ตำ�บลมะตูม อำ�เภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150  
โทรศัพท์ : 0 5536 8165 - 9  
โทรสาร : 0 5536 8165 - 9

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 8

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 102/27 หมู่ 9 นิคมพัฒนา ซอย 2
ตำ�บลขุนทะเล อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84106  
โทรศัพท์ : 0 7760 2927 - 9  
โทรสาร : 0 7760 2926

• สำ�นักงาน ปปส. ภาค 9

สถานทีต่ ดิ ต่อ : เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
90000
โทรศัพท์ : 0 4324 3790
โทรสาร : 0 4324 1029
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน



งานบริการประชาชน

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
• หน่วยงานให้บริการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
• ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ผู้มาติดต่อแจ้งความจำ�นงขอรับบริการ โดยยื่นคำ�ขอเป็น
หนังสือ หรือตามแบบคำ�ขอที่กำ�หนด
2. เจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจำ � เป็ น ของผู้ ข อข้ อ มู ล
ตามระเบียบ
3. กรณี เจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     
• เจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ
     
• ให้ผขู้ อข้อมูลเขียนคำ�ร้อง เพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการ
• เจ้าหน้าทีจ่ ดั หาข้อมูลให้แก่ผขู้ อข้อมูล ในกรณีทตี่ อ้ งสำ�เนา
และรับรองเอกสาร ให้แจ้งค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขอข้อมูลด้วย
      
• ผู้ขอข้อมูลลงนามรับเอกสาร และกรอกแบบประเมิน
การรับบริการที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น
4. กรณีเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ ง
เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยนั้นแก่ผู้ขอข้อมูล
• ผูข้ อข้อมูลเข้าใจ/ยอมรับ เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกผลการดำ�เนินการ
และจัดเก็บเป็นหลักฐาน
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• หากผู้ข อข้ อ มู ล ไม่ เข้า ใจ/ไม่ ย อมรั บ นำ � เรื่อ งเสนอคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผยของสำ�นักงาน ปปส. เพือ่ พิจารณาและมีมติ เจ้าหน้าที่
แจ้งมติทป่ี ระชุมฯ ให้แก่ผขู้ อข้อมูลทราบ
  
• หากผูข้ อข้อมูลเข้าใจและยุติ ให้ด�ำ เนินการตามมติ
                 • หากผูข้ อข้อมูลไม่ยนิ ยอม เจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้ผขู้ อข้อมูลไปยืน่
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการต่อไป
5. กรณีมมี ติเปิดเผยข้อมูลได้ กอง/สำ�นักทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทำ�ข้อมูล
ส่งให้ศูนย์ข้อมูลฯ และแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบต่อไป
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำ�นักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
2. สำ�นักงาน ปปส. ภาค 1-9/กรุงเทพมหานคร
3. โทรศัพท์  0 2247 0901-19 ต่อ 11023

การให้คำ�ปรึกษาการบำ�บัดยาเสพติด
• หน่วยงานให้บริการ
ส่วนประสานงานบำ�บัดรักษายาเสพติด สำ�นักพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
			 • ขั้นตอนในการให้บริการ		
1. เมือ่ มีผตู้ ดิ ต่อเข้ามาขอรับคำ�ปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือมาพบที่
ทำ�งาน ผูใ้ ห้บริการขอทราบข้อมูลเบือ้ งต้น ซึง่ ประกอบด้วย อายุ เพศ ประเภท
ยาเสพติดที่ใช้ สภาพปัญหา ครอบครัว ระยะเวลาการใช้ยาเสพติด เป็นต้น                         
138

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน

2. ให้คำ�ปรึกษ�ต�มแนวท�งก�รให้คำ�ปรึกษ�ฯ พร้อมแนะนำ�
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถ�นที่ให้บริก�รที่เหม�ะสมกับสภ�พผู้ติดย�เสพติด
หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้รับบริก�รเจ้�หน้�ที่จะเก็บไว้เป็นคว�มลับ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ส่วนประส�นง�นบำ�บัดรักษ�ย�เสพติด สำ�นักพัฒน�ก�รป้องกัน
และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด อ�ค�ร 2 ชัน้ 5 สำ�นักง�น ปปส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400 โทรศัพท์/โทรส�ร :
0 2245 9888
2. สถ�บั น บำ � บั ด รั ก ษ�และฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ย�เสพติ ด แห่ ง ช�ติ
บรมร�ชชนนี (สถ�บันธัญญ�รักษ์) เลขที่ 60 ตำ�บลประช�ธิปตั ย์ อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธ�นี 12130 หรือ โทรส�ยด่วน 1165
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งานบริการสื่อ
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สำ�นักงาน ปปส.
ภาค 1-9/กรุงเทพมหานคร
			 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ผูข้ อรับการบริการแจ้งความประสงค์การขอสือ่ เพือ่ การนำ�ไปใช้                        
2. ผู้ให้บริการจะสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและจำ�นวน
ที่ต้องการ เพื่อนำ�ไปจัดสื่อให้ได้เหมาะสมตามความต้องการ
			 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ห้องบริการสื่อ สำ�นักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด สำ�นักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
2. โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ต่อ 31001, 25016
    

ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386
• หน่วยงานให้บริการ
ส่วนข่าวกรองยุทธการ สำ�นักปราบปรามยาเสพติด
			 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ศูนย์รบั แจ้งเบาะแสยาเสพติดทางโทรศัพท์สายด่วน 24 ชัว่ โมง
2. เจ้าหน้าทีร่ บั แจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกจัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนยาเสพติด
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3. จัดส่งข้อมูลผ่�นระบบฐ�นข้อมูลให้ส�ำ นักง�น ป.ป.ส. ภ�ค 1-9/
กรุงเทพมห�นคร ภ�ยใน 1 วันทำ�ก�ร เพือ่ ส่งให้เจ้�หน้�ทีต่ �ำ รวจในพืน้ ที่ สน./สภ.
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ปฏิ บั ติ ก �รต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี มู ล และร�ยง�น
ผลก�รปฏิบัติง�น
4. ประมวลผลก�รดำ�เนินก�รต่อเรือ่ งร้องเรียนย�เสพติด ร�ยง�น
ผู้บังคับบัญช� และเผยแพร่ต่อส�ธ�รณะ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. 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
2. โทรศัพท์ส�ยด่วน 1386

ช่องทางการแจงเบาะแสยาเสพติด

• ส�ยด่วน 1386
• www.oncb.go.th
• ตู้ ปณ. 123 ส�มเสนใน พญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400
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การสนับสนุนแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ
			 • หน่วยงานให้บริการ
สถาบันสำ�รวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.)
			 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนแผนที/่
ข้อมูล                      
2. กรอกแบบฟอร์ม ระบุวตั ถุประสงค์และรายละเอียดความต้องการ
3. เจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อกลับ แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมและ
ระยะเวลาในการผลิตแผนที่/ข้อมูล
4. ติดต่อรับแผนที่/ข้อมูลตามวันและเวลาที่ได้รับการแจ้ง
			 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สถาบันสำ�รวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เลขที่ 100
บริเวณศูนย์ราชการ ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300
2. โทรศัพท์ 0 5311 2585
3. อีเมล ncsmi@oncb.go.th
    

การขอรับทรัพย์สินคืนจากการมีคำ�สั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน/คดียาเสพติด
         • หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด                           
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			 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ช่วงระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน สามารถชี้แจงโดยการ
ให้ถ้อยคำ�หรือเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อคัดค้านการยึดอายัด
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ ผ่านพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี้ จะต้องกระทำ�ก่อนคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ วินจิ ฉัยทรัพย์สนิ นัน้                
2. ช่วงระหว่างการไต่สวนของศาล ยื่นคำ�ร้องขอเข้าไปในคดี
ซึ่งจะทราบได้จากการประกาศของศาล และหนังสือแจ้งสิทธิของสำ�นักงาน
ป.ป.ส. ทั้งนี้ การยื่นคำ�ร้องคัดค้านเข้าไปในคดีต้องกระทำ�ก่อนคดีถึงที่สุด         
การคัดค้านทัง้ 2 ช่วง ผูอ้ า้ งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ต้องแสดงหลักฐาน เพือ่ พิสจู น์
ให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง ได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตไม่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เงื่อนไขของกฎหมายในการคืนทรัพย์สิน
เจ้าของทรัพย์สินจะได้ทรัพย์สินคืน เมื่อ
1. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ วินจิ ฉัยว่าทรัพย์สนิ นัน้ ไม่เกีย่ วเนือ่ ง
กับการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไม่อยู่ในข่ายที่จะริบได้ตาม
กฎหมายนี้ โดยจะมีคำ�สั่งยกเลิกการยึดหรืออายัด ซึ่งสำ�นักงาน ปปส. จะมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ  
2. พนักงานอัยการมีคำ�สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดียาเสพติด                                                                                
3. ศาลมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดียาเสพติด                                                                              
4. ศาลมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดยกคำ�ร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้
ริบทรัพย์สินนั้น     
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การยื่นคำาร้องขอรับทรัพย์สินคืน
เจ้�ของทรัพย์สินส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอรับทรัพย์สินคืนได้ เมื่อเป็น
ไปต�มเงื่อนไขของกฎหม�ยข้�งต้น โดยยื่นคำ�ร้องพร้อมเอกส�รดังต่อไปนี้
ณ สำ�นักง�น ป.ป.ส. ในส่วนกล�งหรือส่วนภูมิภ�คต�มพื้นที่ที่เกิดเหตุ
1. บั ต รประจำ � ตั ว ประช�ชนและทะเบี ย นบ้ � นตั ว จริ ง พร้ อ ม
ถ่�ยสำ�เน� 1 ชุด
2. หนังสือมอบอำ�น�จ ห�กเป็นผู้ม�ดำ�เนินก�รแทน
3. หนังสือแจ้งให้ม�รับทรัพย์สินหรือคำ�สั่งยกเลิกก�รยึด
4. สำ�เน�คำ�สัง่ พนักง�นอัยก�รสัง่ ไม่ฟอ้ งคดีย�เสพติด
5. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด และสำ�เน�คำ�พิพ�กษ�
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. 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
2. โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ต่อ 34023
3. โทรส�ร 0 2245 9088
4. สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1-9/กรุงเทพมห�นคร
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ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวข้อความรู้
ด้านยาเสพติดและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานให้บริการ
สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1-9/กรุงเทพมห�นคร
• ขั้นตอนในการให้บริการ
หน่ ว ยง�นทำ � หนั ง สื อ ถึ ง ผอ.ปปส.ภ�ค 1-9/กรุ ง เทพมห�นคร
เพื่อขอรับก�รสนับสนุนวิทย�กร โดยระบุวันที่ เวล� สถ�นที่ และหัวข้อที่
ต้องก�รในก�รบรรย�ย
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1-9/กรุงเทพมห�นคร

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
Justice Service Link

เป็นหน่วยง�นภ�ยในของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้น
ต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี �รบริห�รจัดก�รบ้�นเมืองทีด่ ี
พ.ศ.2546 เกี่ยวกับก�รลดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น โดยปรับปรุงก�รบริก�ร
ของรัฐให้มีประสิทธิภ�พ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อคว�มต้องก�ร
ของประช�ชนยิง่ ขึน้ โดยศูนย์บริก�รร่วมฯ ได้อ�ำ นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชน
ในก�รทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิต�มกฎหม�ยหรือกฎอืน่ ใด ซึง่ ประช�ชนส�ม�รถติดต่อ
สอบถ�ม ขอทร�บข้อมูลขออนุญ�ต และขออนุมตั ใิ นเรือ่ งใดทีเ่ ป็นอำ�น�จหน้�ที่
ของส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม อีกทัง้ เป็นก�รให้บริก�รด้�นข้อมูล
ข่�วส�รก�รรวบรวม ติดต�มข้อมูล ให้ค�ำ ปรึกษ� รวมทัง้ คำ�แนะนำ�ในข้อกฎหม�ย
ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม และประส�นก�รแก้ไขปัญห�ต�มข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบ�ะแสของประช�ชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อส่งต่อไปยังส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร
ต�มอำ�น�จหน้�ที่ รวมทั้งมีก�รประส�นง�นไปยังหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประช�ชน
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ทั้งนี้ ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยง�นในฐ�นะ
ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ประจำ�กระทรวง
ยุติธรรม อันมีหน้�ที่ในก�รกลั่นกรอง วิเคร�ะห์เรื่องร�วร้องทุกข์ ร้องเรียน
หรื อ เรื่ อ งร้ อ งขอคว�มช่ ว ยเหลื อ ที่ จ ะนำ � เข้ � ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมก�รฯ
เพื่อพิจ�รณ� รวมทั้งจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องร้องขอ
คว�มช่วยเหลือของส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีม�ตรฐ�น
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บสำ � นั ก น�ยกรั ฐ มนตรี ว่ � ด้ ว ย
ก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงยุตธิ รรม

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานทีต่ ดิ ต่อ  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ 2 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์   0 2141 5100
สายด่วน 1111 กด 77
เว็บไซต์    www.moj.go.th/th/webboard
   
อีเมล       jslcenter1@gmail.com
สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/ServicelinksMOJ
(หรือค้นหาชื่อ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม”)
แอพพลิเคชั่น   รู้หมด กฎหมาย (หัวข้อร้องเรียน)
ทางไปรษณีย์   กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ตู้ ป.ณ 3
         เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
จุดบริการเคลื่อนที  ่ แหล่งชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร


งานบริการประชาชน

การให้ข้อมูล/ขอปรึกษากฎหมาย
• หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
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คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. สอบถามข้อมูลส่วนตัว และความประสงค์เบื้องต้นจากผู้ขอรับ
บริการและลงทะเบียนผู้ขอรับบริการ (8 นาที)
2. เข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงและให้คำ�ปรึกษารวมทั้งคำ�แนะนำ�ตามความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการในเรื่องนั้นๆ (ไม่เกิน 60 นาที)
3. เมื่อให้คำ�ปรึกษา/คำ�แนะนำ� แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงยุติธรรม บันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงในฐานข้อมูลผู้รับบริการของ
ศูนย์บริการร่วมฯ
4. เมื่อให้ข้อมูล/ให้คำ�ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ขอรับบริการ
ถือว่ายุติ
		 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
2. โทรศัพท์ 0 2141 5100
3. โทรสาร  0 2143 8289-90

การรับเรื่องขออนุมัติ/อนุญาต
• หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและกรอกข้อมูลตามเอกสารรับคำ�ขอ
อนุมัติ/อนุญาต จากผู้ขอรับบริการ (10 นาที)

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำ�หรับประชาชน
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2. ประสานงานส่งต่อคำ�ขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตามอำ�นาจ
หน้าที่ (1-3 วัน)
3. ให้ผขู้ อรับบริการรอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดต่อสอบถาม
ความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามความสะดวก
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
2. โทรศัพท์ 0 2141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77
3. โทรสาร  0 2143 8289-90

การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งเบาะแส
• หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. สอบถามข้อเท็จจริงและความประสงค์ของผูข้ อรับบริการในเรือ่ ง
ที่ผู้ขอรับบริการประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการ ในกรณีเกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมายหรือกระบวนการงานยุติธรรม หรือการขอความช่วยเหลือ
ในเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ รวมทั้งการแจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและคดีพิเศษต่างๆ (ไม่เกิน 60 นาที)
2. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ วิเคราะห์/กลั่นกรอง
ข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแสวงหาข้อมูลเพื่อรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน (1-7 วัน)
3. วินจิ ฉัยข้อเท็จจริง เสนอความคิดเห็นและพิจารณาการดำ�เนินการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรับไว้ดำ�เนินการเอง
หรือให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ร้องแล้วยุติเรื่อง (1-5 วัน)
150

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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4. ดำ � เนิ น ก�รแจ้ ง ผลก�รพิ จ �รณ�รั บ เรื่ อ งหรื อ ก�รดำ � เนิ น ก�ร
ให้ผู้ร้องทร�บเบื้องต้นเป็นหนังสือ (1-3 วัน)
5. ให้ผรู้ อ้ งรอก�รติดต่อกลับ หรือส�ม�รถติดต่อสอบถ�มคว�มคืบหน้�
ไปยังหน่วยง�นทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงต�มคว�มสะดวก ห�กไม่ได้รบั ก�รร�ยง�น
ผลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ให้ประส�นง�นติดต�มผล เพื่อร�ยง�นผล
ก�รดำ�เนินง�นให้ผู้บังคับบัญช�และผู้ร้องทร�บ
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
2. โทรศัพท์ 0 2141 5100 ส�ยด่วน 1111 กด 77
3. โทรส�ร 0 2143 8289-90

เอกสารร้

องเรียน

การดำาเนินการในฐานะหน่วยงานฝายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการ
เร�องราวร้องทุกขประจำากระทรวงยุตธิ รรม และคณะอนุกรรมการที่ ได้
รับแต่งตัง้ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเร�องราว
ร้องทุกข พ.ศ.2552
• หน่วยงานให้บริการ
ศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
ประชาชน หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการอื่น
ในเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม
ในวงกว้าง เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายส่วนราชการ และเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนโยบายของรัฐหรือกระทรวงยุติธรรม
2. นำ�เรื่องร้องทุกข์ฯ ที่ได้รับ เสนอต่อที่ประชุมของฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจำ � กระทรวงยุ ติ ธ รรม
เพือ่ วิเคราะห์และกลัน่ กรองเรือ่ งร้องทุกข์ฯ ทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
ในการนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ
3. หากเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ใ ดจำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง
เพิม่ เติม ให้นติ กิ รหรือเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการร่วมฯ แสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม
และวิ เ คราะห์ สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มความเห็ น เสนอต่ อ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการฯ
4. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ จั ด เตรี ย มเอกสาร ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
หรือคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้กำ�หนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสม
5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำ�เนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน
		 • ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
2. โทรศัพท์ 0 2141 5100
3. โทรสาร  0 2143 8289-90
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• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. หนังสือร้องทุกข์ที่มีก�รลงล�ยมือชื่อ พร้อมระบุที่อยู่ และ
หม�ยเลขโทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
3. หนังสือมอบอำ�น�จพร้อมบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้มอบ
อำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จ (กรณีร้องทุกข์แทน)
4. หลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือต�มข้อเท็จจริง (ถ้�มี)
5. หลักฐ�นสำ�คัญอื่นประกอบคำ�ขออนุมัติ/อนุญ�ต เฉพ�ะเรื่อง
หมายเหตุ : ทุกร�ยก�รต้องมีเอกส�รต้นฉบับพร้อมสำ�เน�ที่มีก�ร
รับรองสำ�เน�ถูกต้อง

เอกสารร้องเรียน

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน
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สำานักงานกองทุนยุตธิ รรม
Justice Fund Office

กองทุนยุติธรรม มีภ�รกิจให้คว�มช่วยเหลือประช�ชน 4 ด้�น ดังนี้
1. ก�รช่วยเหลือประช�ชนในก�รดำ�เนินคดี
2. ก�รขอปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย
3. ก�รช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจ�ก
ก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ก�รให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ยแก่ประช�ชน
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ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

สถานที่ ติ ด ต่ อ สำ � นั ก งานกองทุ น ยุ ติ ธ รรม เลขที่ 99 หมู่ 4
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ อำ�เภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน 0 2502 6318
หรือ 0 2502 6751-2
โทรสาร   0 2502 6905
เว็บไซต์   http://www.jfo.moj.go.th
อีเมล      justicefund@hotmail.com


งานบริการประชาชน

   การให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุตธิ รรม
		 • หน่วยงานให้บริการ
1. สำ�นักงานกองทุนยุติธรรม สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขา 81 แห่ง ทั่วประเทศ
		 • ขั้นตอนในการให้บริการ
1. การรับคำ�ขอและตรวจสอบเบื้องต้น ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน
2. การแสวงหาข้อเท็จจริงและทำ�ความเห็น (เริ่มนับระยะเวลา
เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน) ระยะเวลาการปฏิบัติ 17 วัน
3. การพิจารณาของอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ หรือประธาน
หรืออนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ (อย่างเร่งด่วน) ระยะเวลาการปฏิบตั ิ 20 วัน
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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4. แจ้งผลการพิจารณา และให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละกรณี
ระยะเวลาปฏิบตั ิ 7 วัน
• เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
1. เอกสารหลักฐานที่สำ�คัญสำ�หรับการยื่นการช่วยเหลือประชาชน
ในการดำ�เนินคดี
-   สำ�เนาบัตรประชาชน/บัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-   สำ�เนาทะเบียนบ้าน
-   สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
-   หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
-   สำ�เนาสัญญา
-   สำ�เนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
-   สำ�เนาเอกสารทางคดี
-   หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
2. เอกสารหลักฐานที่สำ�คัญสำ�หรับการยื่นการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
-   สำ�เนาบัตรประชาชน/บัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-   สำ�เนาทะเบียนบ้าน
-   สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
-   หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
-   สำ�เนาบันทึกการจับกุม
- สำ�เนาบันทึกคำ�ให้การ
-   สำ�เนาคำ�ร้องขอฝากขัง
-   สำ�เนาคำ�ฟ้องศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา
- สำ�เนาคำ�พิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา
-   หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
-   หนังสือรับรองความประพฤติของผูท้ จ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือ
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3. เอกสารหลักฐานทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการยืน่ การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
-   สำ�เนาบัตรประชาชน/บัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-   สำ�เนาทะเบียนบ้าน
-   สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
-   หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
-   สำ�เนาบันทึกการจับกุม
-   สำ�เนาคำ�ร้องขอฝากขัง หมายขังและหมายปล่อย
-   สำ � เนาคำ � สั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งของพนั ก งานอั ย การ/สำ � เนา
คำ�พิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา
-   หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
- เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทั้งร่างกายหรือจิตใจ
-   ใบมรณะบัตร
-   หนังสือรับรองความประพฤติของผูท้ จ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือ
-   ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำ�ขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย
ว่าด้วยค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ยแก่
จำ�เลยในคดีอาญาฯ
4. เอกสารหลักฐานทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการยืน่ การขอรับความช่วยเหลือ
และการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
-   เอกสารโครงการ 3 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น
- รายละเอียดของโครงการ
- มติที่ประชุมขององค์กรซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)
-   เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ อย่างละ 3 ชุด
- แผนที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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- แผนที่ของพื้นที่ดำ�เนินง�นโครงก�ร
- กรณี เ ป็ น องค์ ก รเอกชนให้ แ นบเอกส�รเพิ่ ม เติ ม ประกอบ
อย่�งละ 3 ชุด ดังนี้
• สำ�เน�ตร�ส�รหรือระเบียบข้อบังคับ
• ผลง�นรอบปีทผ่ี �่ นม�
• งบดุลหรืองบแสดงร�ยรับ-ร�ยจ่�ยสำ�หรับรอบปีที่ผ่�นม�
• ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ
1. สำ � นั ก ง�นกองทุ น ยุ ติ ธ รรม อ�ค�รซอฟต์ แวร์ ป �ร์ ค ชั้ น 22
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. โทรศัพท์ กลุ่มง�นช่วยเหลือประช�ชน 0 2502 6318 หรือ
0 2502 6751-2
3. โทรส�ร 0 2502 6905
4. เว็บไซต์กองทุนยุติธรรม www.jfo.moj.go.th
5. อีเมล justicefund@hotmail.com
6. สำ�นักง�นกองทุนยุตธิ รรมจังหวัด และส�ข� 81 แห่ง ทัว่ ประเทศ

158

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
สำาหรับประชาชน

บรรณาธิการ
นางสาวปทิตตา  โฉมประดิษฐ์

คณะผู้จัดทำ�
นางสาวธิดาทิพย์  หอมมะลิ
นางสาวอุมาภรณ์  อ่องสอาด

นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล
กรมคุมประพฤติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
สำ�นักงานกองทุนยุติธรรม
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม
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