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จัดตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2549

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ	พ.ศ.	2550

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 รักษาการตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา	 

พ.ศ.	2507

หน่วยงานอ�านวยการ

-	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม

-	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจ
ด้านอ�านวยความยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

ส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
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กระท
รวงยุต

ิธรรม

ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 (องค์การ

มหาชน)	พ.ศ.	2554

ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม

-	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
	 และปราบปรามยาเสพติด
-	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
	 และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

-	 กรมคุมประพฤติ
-	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
	 และเยาวชน
-	 กรมราชทัณฑ์

-	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-	 กรมบังคับคดี

กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

เนติบัณฑิตยสภา

สภาทนายความ

ส�านักงานรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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วิสัยทัศน์

“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

ค่านิยมร่วมขององค์กร 

ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม

 อ�านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

มาตรา	32	แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	 
ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว ้ว ่า	 “ให้มีอ�ำนำจ 
หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจัดกำรกระบวนกำรยุตธิรรม เสรมิสร้ำงและ 
อ�ำนวยควำมยุติธรรมในสังคม และรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำย 
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนรำชกำร
ที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

6

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice



กระท
รวงยุต

ิธรรม

ด� า เนินการรวบรวมข ้ อมู ลและวิ เคราะห ์ 	 ก ล่ันกรอง เรื่ อ ง 
เพ่ือเสนอรัฐมนตรี	 รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
ของรัฐมนตรี	 สนับสนุนการท�างานของรัฐมนตรีในการด�าเนินงาน 
ทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี	 รัฐสภาและประชาชน	 ประสานงาน 
การตอบกระทู ้ 	 ชี้ แจงญัตติ 	 ร ่ างพระราชบัญญัติ 	 และกิจการอื่น 
ทางการเมือง	 ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	 ร้องเรียน	 หรือร้องขอ 
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

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

ส�านักงานรัฐมนตรี : 
Office of The Minister
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ด�าเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 จัดท�า 

ข ้อมูลเพื่อใช ้ในการก�าหนดนโยบายเป ้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ 

กระทรวง	 แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทาง 

และแผนปฏิบัติการของกระทรวง	 ก�ากับ	 เร่งรัด	 ติดตามประเมินผล 

รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง	 

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช ้

ในการบริหารงานและการบริ การของ 

หน่วยงาน	 ดูแลงานประชาสัมพันธ ์	 

การต่างประเทศ	 พัฒนากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรม

ข ่ า ว ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง	

สนับสนุนการพัฒนา

บุ ค ล าก ร จั ดส ร รแล ะ

บริหารทรัพยากรให้เกิด

การประหยัด	และคุ้มค่า

โทรศัพท์	 0	2141	5100

โทรสาร	 0	2143	8289-90,	0	2143	8242

เว็บไซต์	 www.ops.moj.go.th

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : 
Office of The Permanent Secretary
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เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสืบเสาะ	 พินิจ	 ควบคุมและสอดส่อง	 แก้ไข	

ฟื้นฟู	 และสงเคราะห์	 ผู้กระท�าความผิดในชั้นก่อนฟ้อง	 ชั้นพิจารณาคด ี

ของศาล	 และภายหลังที่ศาลมีค�าพิพากษา	 รวมถึงการบ�าบัดสมรรถภาพ 

ของผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย	

ศูนย์รับฟังความคิดเห็น	0	2141	4749

โทรสาร 0	2143	8822	

เว็บไซต์ www.probation.go.th

กรมคุมประพฤติ : 
Department of Probation

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
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บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

1.	 ด�าเนินการสืบเสาะและพินิจ	 ควบคุมและสอดส่อง	 แก้ไขฟื้นฟู 

และสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชั้นก่อนฟ้อง	 ชั้นพิจารณาคดีของศาล	 และ 

ภายหลังที่ศาลมีค�าพิพากษาตามที่กฎหมายก�าหนด

2.	 ด�าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

3.	 ส่งเสรมิสนบัสนนุเกีย่วกบัการด�าเนนิการแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ 

ผู้กระท�าผิดในชุมชน	 	

4.	 พัฒนาระบบ	รูปแบบ	และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชน

5.	 จัดท�าและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

แผนแม่บทของกระทรวง	รวมทัง้เร่งรดัตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานในสังกัด

6.	 เสรมิสร้าง	สนบัสนนุ	และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสงัคม 

เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด	

7.	 ปฏบิติัการอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรม 

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	 	 	 	
     

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ 
 หน่วยงานให้บริการ กลุ ่มงานประชาสัมพันธ์	 ส�านักงาน

เลขานุการกรม

 สถานที่ติดต่อ ที่ท�าการ	 ณ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ

80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ชั้น	 4	 เลขที่	 120	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

 โทรศัพท์ 0	2143	0639	 โทรสาร 0	2143	8827

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
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 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
	 ประชาชนหรอืหน่วยงานต่างๆ	มีความประสงค์ท่ีจะขอตรวจดขู้อมลู 

ข่าวสารสามารถด�าเนินการดังนี้
	 1.	 กรอกแบบค�าขอข้อมูลข ่าวสารโดยระบุข ้อมูลที่ต ้องการ 

ให้ชัดเจน
	 2.	ยื่นแบบค�าขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร	 ได้แก่	 ส�าเนา 

บัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และหนังสือมอบอ�านาจ 
ให้ด�าเนินการแทน	

	 3.	 เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบค�าขอที่ได้รับ	 และจัดเตรียมเอกสาร	 
จากนั้นจะแจ้งให้รับเอกสารด้วยตนเอง	 กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ารับเอกสาร 
ด้วยตนเอง	สามารถให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้	 	

 2. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
   หน่วยงานให้บริการ กลุ่มประสานราชการและช่วยอ�านวยการ	
ส�านักงานเลขานุการกรม	
   สถานทีต่ดิต่อ	ทีท่�าการ	ณ	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	
5	ธันวาคม	2550	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ชั้น	4	เลขที่	120	ถนนแจ้งวัฒนะ	 
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	

 โทรศัพท์ 0	2141	4749	 โทรสาร	0	2143	8826 
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 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

	 1.	 ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน	 ข้อคิดเห็น	 ได้	 4	 ช่องทาง	 

ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติทางโทรศัพท์	 หมายเลข	 

0	2141	4749	ทางไปรษณย์ี	ที	่ตู	้ปณ.29	ปณฝ.	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ	 

80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 กรุงเทพมหานคร	 10215	 และทางเว็บไซต ์

กรมคุมประพฤติ	www.probation.go.th	ที่หัวข้อ	“ร้องเรียน”

	 2.	 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามา	 เมื่อทราบผลการ 

ด�าเนินการ	 ทางกรมคุมประพฤติจะแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้รับทราบ 

ดงันัน้	ขอให้ท่านแจ้ง	ชือ่	-	สกลุ	ทีอ่ยู	่หมายเลขโทรศพัท์	พร้อมรายละเอยีด

ของข้อมูล	 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้	 โดยข้อมูลจะได้รับ 

การเก็บรักษาเป็นความลับ

 ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

	กรมคุมประพฤติ	 ตั้ งอยู ่ที่ 	 ศูนย ์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 
80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ชั้น	 4	 เลขที่	 120 

ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 10210	

โทรศัพท์	0	2141	4749	โทรสาร	0	2143	8826

	ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ที่	 ตู ้	 ปณ.29	 ปณฝ.	 ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	กรุงเทพมหานคร	10215	

	 เว็บไซต์	www.probation.go.th

	อีเมล	infocenter@probation.go.th		 	

 หน่วยงานภายในกรมคมุประพฤตแิละส�านกังานคมุประพฤตจัิงหวดั 

ทุกแห่งทั่วประเทศ
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รองสิท

ธิแ
ละเสรีภ

าพ

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม	 คุ้มครอง	 และสร้างหลักประกันสิทธิ

และเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมาย	 โดยประชาชนสามารถขอรับความช ่ วยเหลือจาก 

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 ขอรับเงินประกัน 

การปล่อยตัวชั่วคราว	 การจ้างทนายความ	 ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล	 และ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 จาก	 “กองทุนยุติธรรม”	 หรือกรณีถูกยิง	 ถูกแทง	

ถูกฆ่า	 ถูกระเบิด	 โดนท�าร้าย

ร ่างกายหรือถูกข ่มขืน	 โดย 

ที่ตัวเองไม ่มีส ่วนเกี่ยวข ้อง 

ใ น ก า ร ก ร ะ ท� า ค ว า ม ผิ ด	

สามารถขอรับการเยียวยา

ไ ด ้ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ 

ค่าตอบแทนผู ้ เสียหายและ 

ค ่าทดแทนและค ่าใช ้จ ่ าย 

แก่จ�าเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	

2544	

สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111	กด	77	

โทรศัพท์	0	2141	2794,	0	2141	2817-8

โทรสาร	0	2143	9681	

เว็บไซต์	www.rlpd.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :  
Rights and Liberties 
Protection Department

กระทรวงยุติธรรม
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

	 	 ให ้ค�าปรึกษาและแนะน�าทางด ้านกฎหมายแก ่ประชาชน	 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

	 รับเรื่องราวร้องทุกข์	ร้องเรียน	
	 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม	
	 ส่งเสริมสิทธิผู ้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา	 ตามมาตรา	 

134/1	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ว่าเป็นหน้าท่ี 
ของรัฐในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหา	ในการสอบสวนคดีอาญา

	 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้เสียหายและจ�าเลย 
ในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544

	 การขอคุ ้มครองพยานในคดีอาญา	 ตามพระราชบัญญัต ิ
การคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	2546

	 การส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพ
	 การส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

หน่วยงานให้บริการ ประกอบด้วย

 ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ
จ�าเลยในคดีอาญา

มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย 
และจ�าเลยในคดีอาญา	 ตามพระราชบัญญัติค ่าตอบแทนผู ้ เสียหาย 
และค ่าทดแทนและค ่าใช ้จ ่ายแก ่จ�าเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	 2544	 
โดยกรณีผู ้ เสียหาย	 หากได้รับความเสียหายถึงแก ่ชีวิต	 ร ่างกาย
หรือจิตใจ	 เนื่องจากการกระท�าความผิดอาญาของผู ้อื่น	 โดยตนมิได้ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดนั้น	 เช่น	 ถูกยิง	 ถูกแทง	 ถูกฆ่า	 
ถูกลูกหลง	 หรือถูกข่มขืน	 และกรณีจ�าเลย	 หากถูกพนักงานอัยการ 

กระทรวงยุติธรรม
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ธิแ
ละเสรีภ

าพ

ฟ้องเป็นจ�าเลยในคดีอาญา	 และถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี	 ต่อมา 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า	 จ�าเลยไม่ได้กระท�าผิดและมีการถอนฟ้องระหว่าง 
การด�าเนินคดีหรือมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจ�าเลย	 โดยข้อเท็จจริง 
ฟังเป็นยุติ	 จ�าเลยมิได้กระท�าความผิด	 ผู้เสียหายและจ�าเลยดังกล่าวมีสิทธ ิ
ได้รับค่าตอบแทน	 ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย	 ซึ่งสามารถยื่นค�าได้	 ภายใน 
1	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระท�าความผิด	 หรือนับแต่วันที่ศาลอนุญาต 
ให้ถอนฟ้องหรือศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี	

 กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	 มีภารกิจในการคุ ้มครองช่วยเหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 ประกอบด้วย	 1.	 การช่วยเหลือ 
ให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน	 2.	 การจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์เก่ียวกับปัญหาของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ	 3.	 การสนับสนุน 
เงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมอย่างเท่าเทียม	 4.	 การส่งเสริมสิทธิแก ่
ผูต้้องหาในชัน้สอบสวนคดอีาญา	ให้มทีนายความเข้าร่วมรบัฟังการสอบสวน	
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 134/1	 สามารถ
ติดต่อขอรับบริการได้ที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	 กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	 
ชั้น	 2	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	หรือ	 
สายด่วน	โทร.	1111	กด	77

 กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการ 

จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท	 และส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน	 โดยให้เป็นทางเลือกหนึ่ง
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้ง	 2	ฝ่าย	อันจะช่วยลดประมาณคดีในชั้นศาล	ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการต่อสู้ด�าเนินคดี

กระทรวงยุติธรรม
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ประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการ

ได้ที	่กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	โทร.	0	2141	2768	โทรสาร	0	2143	9674	หรอื	 

ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัทกุจงัหวดั	หรอื	ศนูย์ไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาทชมุชน	

 กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
กองส ่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	 เป ็นหน ่วยงานในการจัดท�า 

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ประสานงาน	 และติดตามประเมินผลแผนสิทธ ิ

มนุษยชนแห่งชาติ	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 พัฒนาระบบและมาตรการส่งเสริม 

ความรู้ทางกฎหมาย	 สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

และประชาชน	 รณรงค์และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการทาง 

กฎหมายและพันธกรณีระหว ่างประเทศ	 ประสานงานและส ่งเสริม 

ความร่วมมือด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	 สามารถติดต่อได้ที่	 กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ชั้น	 3	 หรือ	 

โทรศัพท์	0	2141	2754-60	โทรสาร	0	2143	9675-6	E-mail:	rlpdletter 

@gmail.go.th	 และสามารถศึกษาข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมได้ท่ี	 

www.humanrightcenter.go.th	และ	www.rlpd.go.th

 ส�านกังานคุม้ครองพยาน : Witnees Protection Office:  
WPO

มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 

ในคดีอาญา	พ.ศ.	2546

สามารถติดต่อขอรับการคุ้มครองได้ที่	 ส�านักงานคุ้มครองพยาน 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 อาคาร 

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ชั้น	 6	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่ 

กรุงเทพมหานคร	10210	โทรศัพท์	0	2141	2945-61	โทรสาร	0	2143	9673	
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ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

 ส่วนกลาง กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

เลขท่ี	120	หมู	่3	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	5	ธนัวาคม	 
2550	อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ	์ชัน้	2,	3	และ	6	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	 
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	www.rlpd.go.th

 ส่วนภูมิภาค ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ภาค 1 - 4 ได้แก่

	 ส� านักงานคุ ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ภาค	 1	 จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา	โทรศัพท์	0	3524	6958-9

	 ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ภาค	 2	 จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์	0	4324	5611-2

	 ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ภาค	 3	 จังหวัดเชียงใหม ่
โทรศัพท์	0	5301	0642-3

	 ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ภาค	 4	 จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์	0	7433	3311-2

หรือ

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สายด่วน 
โทร. 1111 กด 77

กระทรวงยุติธรรม
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เป็นหน่วยงานในการด�าเนินการบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลาย	 และ 

การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล	 การวางทรัพย์	 การประเมินราคา

ทรพัย์สนิ	โดยด�าเนนิการยดึ	อายดั	จ�าหน่ายทรพัย์สนิ	และรวบรวมทรพัย์สนิ

ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย	 ตลอดจนมีหน้าที่ในการก�ากับฟื ้นฟูกิจการ 

ของลูกหนี้	 เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้รับการชดใช้จากลูกหนี ้

อย่างเป็นธรรม

โทรศัพท์ 0	2881	4999

โทรสาร 0	2433	0801 

เว็บไซต์ www.led.go.th

กรมบังคับคดี :
Legal Execution Department

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
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บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

กรมบังคับคดี	 มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลาย	

และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล	 การช�าระบัญชีตามค�าสั่งศาล	 

การวางทรัพย์	 และการประเมินราคาทรัพย์สิน	 โดยด�าเนินการยึด	 อายัด	

จ�าหน่ายทรัพย์สิน	 รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย	 ตลอดจน 

ก�ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 

การชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.	 ด�าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค�าสั่งศาล

2.	 ด�าเนินการบังคับคดีล้มละลายตามค�าสั่งศาล

3.	 ด�าเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล

4.	 ด�าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู ้มีส่วนได้เสียเพื่อรับ 

ส่วนแบ่งจากคด	ีตรวจสอบค่าใช้จ่าย	และเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการบงัคบัคดี

5.	 ช�าระบัญชีห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช�าระบัญชี 

ตามค�าสั่งศาล

6.	 รับวางทรัพย์จากลูกหนี้	หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์

7.	 ด�าเนินการประเมินราคาทรัพย์

8.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย	 ค�าคู ่ความหนังสือ	 หรือ 

ประกาศของศาล	หรือหน่วยงานในสังกัดกรม

9.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ี 

ของกรม	 หรือตามที่กระทรวง	 หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	 หรือ 

ตามค�าสั่งศาล

กระทรวงยุติธรรม
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. การเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
 ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

 	 ยื่นค�าร ้องขอให ้มีการเจรจาไกล ่ เกลี่ ยชั้นบั งคับคด ี

โดยสมัครใจ	

 	 ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเป็นผูป้ระสานงานเจรจานดัวนั	เวลา	
และสถานที่ไกล่เกลี่ย

 	 ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ	 ทั้งเจ้าหนี้	 และลูกหนี้เข้าร่วม 

เจรจาทุกครั้ง

 	 ด�าเนนิการไกล่เกลีย่	โดยมีผูไ้กล่เกลีย่เป็นคนกลาง	ท�าหน้าที่ 
ช่วยเหลือเสนอแนะหาทางออกเพื่อยุติข้อพิพาท

 การเจรจาประนอมหนี้ในชั้นบังคับคดี

	 1.	 ขยายเวลาในการช�าระหนี้

	 2.	 ลดอัตราดอกเบี้ย

	 3.	 ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว

	 4.	 ลดเงินต้น	หรือดอกเบี้ยค้างช�าระ

	 5.	 รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันช�าระหนี้

	 6.	 รับโอนทรัพย์สินที่มิใช่หลักประกันเพื่อช�าระหนี้

	 7.	 รับโอนทรัพย์สินโดยมีสัญญาให้ลูกหนี้ขอซื้อคืน

	 8.	 ให้ระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น	หรือดอกเบี้ย

	 9.	 แปลงหนี้เป็นทุน

กระทรวงยุติธรรม
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 2. การยึดทรัพย์สิน
	 การยึดทรพัย์สนิ	คอื	การเอาทรพัย์สนิของลกูหนีต้ามค�าพพิากษา 

มาไว ้ในความดูแลรักษาของเจ ้าพนักงานบังคับคดี 	 เพื่อด�าเนินการ 

ตามกฎหมายให้บรรลผุลตามค�าพพิากษา	หรอืค�าสัง่ของศาล	ในการบงัคบัคดี 

ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต้องเป็นผู้น�ายึด	 

ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา	 283	 วรรคแรก 

บัญญัติว่า	 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึด	 หรืออายัด	 หรือขายเฉพาะบรรดา 

ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 

การยึดทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต้องสืบให้ทราบว่า 

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีทรัพย์สินอะไรบ้าง

 3. การอายัดทรัพย์สิน
 การอายัดทรัพย์สิน

 	 เป็นวิธีการบังคับคดีรูปแบบหนึ่ง
 	 ไม่ใช่การบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู ่ในความครอบครอง 

ของลูกหนี้โดยตรง

 	 เป็นการบังคับคดีกับสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ 
ตามค�าพิพากษา

 	 เป็นการสั่งบุคคลภายนอกมิให้ช�าระหนี้แก่ลูกหนี้ตาม 

ค�าพิพากษา	แต่ให้ช�าระหนี้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน

 วิธีการอายัดทรัพย์สิน

	 	 มีหนังสือ	 (ค�าสั่ง)	 แจ้งไปยังบุคคลภายนอก	 ไม่ให้ช�าระเงิน 

แก่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 แต่ให้ช�าระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแทน 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

กระทรวงยุติธรรม
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 	 มีหนังสือ/หมาย	 (ค�าสั่ง)	 แจ้งการอายัดให้ลูกหนี้ตาม 

ค�าพิพากษาทราบ	 และให้งดเว้นการจ�าหน่ายสิทธิเรียกร้อง	 ตั้งแต่ขณะท่ีได้

ส่งค�าสั่งนั้นให้เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา

 4. การขับไล่-รื้อถอน
	 การขับไล่-รือ้ถอน	ในกรณทีีล่กูหนีต้ามค�าพพิากษาถกูพพิากษา

ให้ขับไล่	หรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย	

หรือทรัพย์ที่ครอบครอง	 ถ้าลูกหนี้ตามค�าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามค�าบังคับ	 

เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาก็สามารถยื่นค�าร้องต่อศาล	 ขอให้ตั้งเจ้าพนักงาน

บังคับคดีจัดการให้เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์

 5. การบังคับคดีล้มละลาย
	 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย	 เป็นกระบวนการที่จะ 

ด�าเนินการรวบรวมและจ�าหน่ายทรัพย์สินของลูกหน้ี	 แล้วน�ามาจัดสรร

แบ่งส่วนช�าระหน้ีให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย	 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติล้มละลาย	

พุทธศักราช	 2483	 บัญญัติไว้ดังนี้	 “กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย	

หมายความว่า	 กระบวนการพิจารณา	 ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 

ไม่ว่าจะกระท�าต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	 ตั้งแต่เริ่มคดี 

จนถึงคดีสิ้นสุด”

 เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

	 1.	 วางเงินประกันค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

	 	 1.1	 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว	8,000	บาท

	 	 1.2	 ชั้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	10,000	บาท

	 	 1.3	 หากวางเงินประกันชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้ว	 

ต่อมาเมื่อศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	 ต้องวางเงินประกันเพิ่มเติม	 

5,000	บาท	เว้นแต่กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลายมีเงินเพียงพอ
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	 	 1.4	 วางเงินประกันค ่าใช ้จ ่ ายเพิ่ม เติมตามจ� านวน 

ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าจ�าเป็นตามควร

	 2.	 ให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู ้ล้มละลาย 

ท่ีถูกยดึหรอือายดัไว้ในคดอีืน่และคดแีพ่งอนัเกีย่วกบัทรพัย์สนิของลกูหนีห้รอื

ผู้ล้มละลายที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล	(ถ้าหากมี)

	 3.	 น�าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี ้

หรือผู้ล้มละลาย	(ถ้าหากมี)	โดยเร็ว

	 4.	 ดูแลระวังประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย

	 5.	 ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมจ�าหน่าย

ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลาย

	 6.	 สิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ทั้งหลาย

 ลูกหนี้หรือผู้ล้มละลายมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้ 

	 1.	 ต้องไปสาบานตัวและให้ถ้อยค�าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและ

ทรัพย์สิน	 พร้อมท�าบัญชีแสดงกิจการและทรัพย์สิน	 (ตามแบบ	 ล.13	 ก-ช)	

ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

	 2.	 ต้องส่งมอบทรัพย์สิน	 บัญชี	 ดวงตราห้างฯ	 หรือบริษัท 

และเอกสารต่างๆ	ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

	 3.	 ขอประนอมหนี้ภายในเวลาก�าหนด	 ไม ่ว ่าก ่อนหรือ 

หลังล้มละลาย

	 4.	 ไปประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งก�าหนดวันนัดจาก 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 5.	 ไปให้ศาลไต่สวนลกูหนีโ้ดยเปิดเผย	เมือ่ได้รบัแจ้งวนัก�าหนดนดั

จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
	 6.	 ท�าบญัชรีบั-จ่าย	ทกุ	6	เดอืนนบัแต่ถกูพทิกัษ์ทรพัย์เสนอต่อ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
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	 7.	 แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกครั้งเมื่อย้ายที่อยู่ใหม่

	 8.	 เดนิทางออกจากราชอาณาจกัรต้องขออนญุาตจากศาลหรอื

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

	 9.	 ขอค่าเลี้ยงชีพจากเงินที่ได้มาในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย ์

ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่ฐานะ

	 10.	 อาจขอให้ปลดตนเองจากการล้มละลาย	 หรือยกเว้น 

การล้มละลาย	ตามวิธีการและเงื่อนที่กฎหมายก�าหนด

 6. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
	 กระบวนการฟื้นฟูกิจการเริ่มเมื่อมีการยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ต่อศาลล้มละลายโดยศาลอาจมีค�าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามท่ีร้องขอเมื่อศาล

เห็นว่ามีเหตุผลสมควร	 และมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 ทั้งนี้	

กระบวนการฟื้นฟูกิจการถือเป็นการให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่หนี้สินหลุดพ้นตัว	

หากแต่ยังมีศักยภาพทางธุรกิจที่ดีอยู่มิให้ถูกพิทักษ์ทรัพย์	 และขณะเดียวกัน 

กร็กัษาธรุกจิของตนไว้	และเพือ่ด�าเนนิการให้กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการประสบ

ผลส�าเร็จ	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้ตั้งส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีข้ึนในวันท่ี	

16	เมษายน	พ.ศ.	2541	โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการให้เป็น

ไปตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

 เงื่อนไขเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูกิจการ

	 ลกูหนีต้้องเป็นบรษิทั	จ�ากดั,	บรษิทัมหาชน	จ�ากดั	หรอืนติบิคุคล

อื่นใด

	 1.	 ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว

	 2.	 ลูกหนี้ต ้องมีหนี้ทั้งหมดในจ�านวนที่แน่นอนไม่ต�่ากว่า	 

10	ล้านบาท

	 กฎหมายล้มละลายได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

พทิกัษ์ทรพัย์ในกระบวนการนีใ้ห้เริม่ข้ึนทนัททีีศ่าลสัง่ให้ฟ้ืนฟูกจิการ	ภายหลัง 

ศาลมีค�าสั่งแล้วภาระหน้าที่ส�าคัญของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ได้แก่
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	 1.	 เรียกประชุมเจ้าหนี้

	 2.	 ท�าความเห็นค�าขอรับช�าระหนี้ของเจ้าของหนี้

	 3.	 ให้ความช่วยเหลือแก่ศาลในการติดตามความก้าวหน้า 

ของขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ

 7. การวางทรัพย์
	 การวางทรัพย์เป็นกระบวนการที่อนุญาตให้ลูกหนี้	 หรือบุคคล 

ที่สามที่ยินดีจะช�าระหนี้แทนลูกหนี้มาวางทรัพย์	 ณ	 ส�านักงานวางทรัพย	์ 

ซึ่งหากด�าเนินการอย่างถูกต้องแล้วย่อมส่งผลให้ลูกหน้ีหลุดพ้นจากหน้ี 

ถึงแม้ว่าเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับช�าระหนี้

 เหตุของการวางทรัพย์

	 1.	 เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับช�าระหนี้	 หรือปฏิเสธไม่ยอมรับ 

ช�าระหนี้	 เช่น	 จ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้	 เพราะผู้ให้เช่าบ่ายเบี่ยงเพื่อหาเหตุจะ

ยกเลิกการเช่า

	 2.	 เจ้าหนี้ที่ไม่สามารถจะรับช�าระหนี้ได้ซึ่งอาจเป็นเพราะ 

เจ้าหนี้ไม่อยู่	หรือไปต่างประเทศไม่ทราบจะกลับมาเมื่อใด

	 3.	 ไม่สามารถจะหยั่งรู ้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้	 หรือรู ้ตัวเจ้าหนี้ 

ได้แน่นอนโดยมิใช่ความรบัผดิของตน	เช่น	เจ้าหนีต้ายลกูหนีไ้ม่ทราบว่าใคร

เป็นทายาท

	 4.	 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ 

มาตรา	232,	302,	631,	679,	754,	772	และ	947

	 5.	 ตามบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นให้มีการวางทรัพย์	 เช ่น	 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

	 6.	 ตามค�าสั่งศาล
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 ผู้วางทรัพย์ต้องปฏิบัติและมีหน้าที่ ดังนี้

	 1.	 เขียนค�าขอวางทรัพย์ตามแบบ	 ว.1	 หากมอบให้บุคคลอื่น 

วางทรัพย์แทนต้องท�าใบมอบอ�านาจตามแบบ	ว.4	

	 2.	 กรณีผู้วางทรัพย์เป็นนิติบุคคล	 แสดงและถ่ายส�าเนาหนังสือ 

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	ซึ่งนายทะเบียนรับรอง

	 3.	 เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้นๆ	 

มาแสดง

	 4.	 ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายครั้งแรก	 ส่วนกลาง	 300	 บาท	 

ส่วนภูมิภาค	 300	 -	 700	 บาท	 ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นเงินทดรองในการ 

ด�าเนินงานนับแต่เจ้าพนักงานสั่งรับวางทรัพย์	 เมื่อเจ้าหนี้มารับเงินหรือ 

ทรัพย์ที่วาง	 เจ้าหนี้จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนั้น	 และเจ้าพนักงานจะคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผู้วางทรัพย์

	 5.	 ในกรณีทรัพย์ที่วางเป็นอสังหาริมทรัพย์	หรือสังหาริมทรัพย์ 

ขนาดใหญ่	ต้องน�าเจ้าพนักงานไปตรวจทรัพย์ก่อน

	 6.	 ผู้วางทรัพย์	 หรือผู้รับมอบอ�านาจต้องมาให้เจ้าพนักงาน 

สอบสวนถึงที่มาแห่งมูลหนี้

	 7.	 ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

	 กรมบังคับคดี	 189/1	 ถนนบางขุนนนท์	 แขวงบางขุนนนท์	 
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700	โทร.	0-2881-4999	(อัตโนมัติ	
20	คู่สาย)

	 ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดสาขา/ส่วนย่อยทั่วประเทศ	 จ�านวน	 
110	แห่ง

	 เว็บไซต์	 www.led.go.th	 (ติดต่อกรมบังคับคดี	 และสายตรง 
ผู้บริหาร)
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เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีด่แูล	บ�าบดั	แก้ไขฟ้ืนฟ	ูและพทิกัษ์คุม้ครอง

สิทธิเด็กและเยาวชน	 ที่ครั้งหนึ่งเคยก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ให้กลับตนเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติ 

โทรศัพท์ 0	2141	6470 โทรสาร 0	2143	8473	

เว็บไซต์ www.djop.moj.go.th

กรมพินจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน :
Department of Juvenile Observation
and Protection

บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน	 เป็นหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม	 มีภารกิจในการพิทักษ์	 คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก	 

เยาวชน	 และผู ้เยาว์	 ที่เข้าสู ่กระบวนการยุติธรรม	 ทั้งในคดีอาญาและ 

คดีครอบครัว	 และด�าเนินการ 

ด้านการป้องกัน	 บ�าบัด	 แก้ไข	 

ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน	ตลอดจน 

การประสานความร่วมมือกับ

เครือข่าย	ชุมชน	เพื่อสนับสนุน

กระบวนการยุติธรรมและ

ป้องกันการกระท�าผิด

ของเด็กและเยาวชน
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ปัจจบุนัได้จัดตัง้สถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชนขึน้ท่ัวประเทศ	

โดยมีหน้าที่	ดังนี้

1. งานคดีอาญา 

 	 ก่อนพิพากษา
	 	 1.	 สืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ 

เด็กหรือเยาวชน	เพื่อเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง

	 	 2.	 ด�าเนินการและประสานงานร่วมกับหน่วยงานและ 

องค์กรอื่นในการสงเคราะห์	แก้ไขและบ�าบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน

 	 หลังพิพากษา
	 	 ในกรณศีาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้เดก็หรอืเยาวชนรบัการ

ฝึกอบรม	เดก็หรอืเยาวชนจะถกูส่งไปรบัการฝึกอบรมยงัศนูย์ฝึกและอบรมเดก็

และเยาวชน	ซึ่งในการฝึกอบรมจะมีการประเมินและจัดท�าแผนการฝึกอบรม

ให้เหมาะสมแก่เด็กหรือเยาวชนแต่ละรายไป

2. งานคดีครอบครัว

	 เม่ือศาลเยาวชนและครอบครัว	 รับค�าฟ้องหรือค�าร้องในคดี 

ครอบครัว	 และเห็นว่าคดีนั้นมีผู ้ เยาว ์หรือผู ้ เยาว ์มีผลประโยชน์หรือ 

ส่วนได้เสีย	 ศาลจะมีค�าสั่งแจ้งผู ้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน	 ให้ท�าการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร้อง	 ผู้เยาว	์

ทรัพย์สิน	 และความเห็น	 หรือเกี่ยวกับโจทก์และจ�าเลย	 และจัดท�ารายงาน

และความเห็นส่งศาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

ต่อไป	 และศาลอาจมีค�าสั่งตั้งผู ้อ�านวยการสถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก

และเยาวชนเป็นผู ้ก�ากับการปกครอง	 ดูแลการใช้จ ่ายเงินของผู ้เยาว์ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์อย่างแท้จริงจนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ	

 ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน	เป็นหน่วยงานในกรมพนิจิ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภาค	มีหน้าที่ในการฝึกอบรม

เด็กและเยาวชน	และด�าเนินการตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล
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 	 ด�าเนินการด้านการควบคุม	ดูแล	บ�าบัด	แก้ไข	ฟื้นฟู	พัฒนา 
พฤตินิสัย	 และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง 
ให้เข้ารับการฝึกอบรม

 	 ด�าเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือ 
เพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. การให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ปกครองที่บุตรหลาน 
มีปัญหาทั้งด้านจิตวิทยาและด้านคดี

 หน่วยงานให้บริการ
	 -	 ส่วนกลาง :	 กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา,	 กลุ่มพัฒนา 

ระบบงานสังคมสงเคราะห์,	กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี
	 -	 ส่วนภูมิภาค :	 กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน,	 กลุ่มงานคด	ี 

สถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน	 หรือศูนย ์ฝ ึกและอบรม 
เด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ

 สถานที่ติดต่อ 
	 1.	 กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ชั้น	5	โทรศัพท์	0	2141	6498,	0	2141	3607

	 2.	 กลุ ่มพัฒนาระบบงานคดี	 กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชน	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ชั้น	5	โทรศัพท์	0	2141	3604,	0	2141	6501

	 3.	 กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน	 และกลุ่มงานคดี	 สถานพินิจ 
และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน	 หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ทุกแห่งทั่วประเทศ	

	 4.	 คลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ ่น	 โทรศัพท์	 
0	2143	8489
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 กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัใินการให้บรกิาร

	 1.	 สอบถามทางโทรศัพท์

	 2.	 ไปขอค�าปรึกษาด้วยตนเองตามสถานที่แนะน�าข้างต้น

 คลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น	 เป็นการให้

ค�าปรึกษาแก่พ่อแม่	 ผู้ปกครองที่มีปัญหาครอบครัว	 ลูกหลานมีพฤติกรรม 

เกเร	 หรือปัญหาทางกฎหมาย	ณ	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	

หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ

 2. การให้บรกิารญาตเิย่ียมทางไกลผ่านระบบ Video 
Conference

	 เป็นการเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านจอภาพและเสียง	 สามารถ 

ลดภาระค่าใช้จ่ายและอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ปกครองในการเดินทาง 

ไปเยี่ยมยังสถานที่ควบคุม

 หน่วยงานให้บริการ	 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 และ	

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด

 สถานทีต่ดิต่อ ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน	และสถานพนิจิ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด

  

 กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัใินการให้บรกิาร

	 1.	 สอบถามทางโทรศัพท์

	 2.	 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของเด็กและเยาวชน	และสถานพินิจฯ	หรือ

ศูนย์ฝึกฯ	ที่ถูกควบคุม	

	 3.	 เดินทางไปใช้บริการตามก�าหนดที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
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เมื่อลูกถูกจับด�าเนินคดี ท�าอย่างไร

เมื่อลูกวัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะกระท�าผิด
และถูกจับกุม	 สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในขณะนั้นก็คือความเข้าใจจาก 
พ่อแม่	 เพราะส่ิงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของเขา
อย่างเลี่ยงไม่ได้	 บางคนอาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน	 จากเดิม 
ที่เคยเป็นเด็กร่าเริงเปลี่ยนเป็นซึมเศร้า	 พูดน้อย	 และเก็บตัว	 สิ่งท่ีพ่อแม ่
สามารถท�าได้ก็คือการพลิกผันสถานการณ์ที่ลูกถูกจับกุม	 ให้เป็นประโยชน ์
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก	 คือ	 ยามเมื่อเขาทุกข์ยากแสนสาหัส 
จะมีพ่อแม่เคียงข้างเขา	 เป็น
ก�าลงัใจ	ช่วยให้ค�าปรกึษา	แสดง 
ความรักความเห็นใจ	 และคอย 
สนับสนุนให้ลูกมีแนวทางเดิน 
ที่ถูกต้องเหมาะสม

ซึง่กระบวนการยตุธิรรม
ส� าหรับ เด็ กและ เยาวชน	 
มี ขั้ นตอนด� า เนิ น ง าน 
หลายขั้นตอนท่ีจ�าเป ็น
ต้องได้รับความร่วมมือ 
จากผู ้ ป กครอ ง 	 เ ช ่ น	 
การเชิญผู ้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจในครอบครัว	 การมีส่วนร่วมในการวางแผนช่วยเหลือ	 บ�าบัด	 
แก ้ไขฟ ื ้นฟู เด็กและเยาวชน	 รวมถึงการเตรียมเด็กและครอบครัว 
ให้มีความพร้อมก่อนการปล่อยตัว	 ซึ่งหากผู ้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับพฤติกรรมของลูก	 และแสดงถึง 
การอยู่เคียงข้าง	ไม่ทอดทิ้งให้เขาต้องเผชิญกับปัญหาเพียงล�าพัง	

เมื่อครอบครัวพร ้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกไปตาม
สถานการณ์	 สิ่งท่ีตามมาก็คือจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นได้ด ี

เช่นกัน
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ด้วยความปรารถนาดีจาก 

กรมพินิจและคุ้มครอง 

เด็กและเยาวชน 

“พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ”

กรณีบุตรหลานหรือบุคคลในปกครองถูกจับกุม
ด�าเนินคดี

1.	 เมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนแล้ว	ต้องน�าตัวไปยังที่ท�าการของ
พนักงานสอบสวน

2.	พนักงานสอบสวนถามปากค�าเบื้องต้น	 และแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว	
พนักงานสอบสวนจะพาเด็กหรือเยาวชนนั้นไปศาล	 เพื่อให้ศาลตรวจสอบ 
การจับกุมภายใน	24	ชั่วโมง

3.	ศาลตรวจสอบแล้วอาจพิจารณามอบตัวเด็กหรือเยาวชนนั้น 
แก่ผู ้ปกครองหรือส่งไปควบคุมไว้ที่สถานพินิจฯ	 หรือสถานที่อื่นที่ศาล 
เห็นสมควร

4.	ผู ้ปกครองอาจยื่นค�าร ้องขอให้ศาลปล่อยเด็กหรือเยาวชน 
เป็นการชั่วคราวได้

5.	ในกรณีที่ศาลปล่อยชั่วคราว	 ผู้ปกครองหรือนายประกันต้องน�า
ตัวเด็กหรือเยาวชนไปพบพนักงานสอบสวน	 เพ่ือให้ท�าการสอบสวน	 และ 
น�าตวัไปพบพนกังานคมุประพฤตทิีส่ถานพนิจิ	เพือ่ท�าการสบืเสาะข้อเทจ็จรงิ 
ส่วนในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกควบคุมตัวผู ้ปกครองต้องน�าหลักฐาน 
อายุของเด็กหรือเยาวชนไปพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้ข้อเท็จจริง

6.	หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเด็กและเยาวชน	 ก็จะถูกน�าไป
ควบคุมไว้ที่สถานพินิจฯ	หรือสถานที่อื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร
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ท�าหน้าที่ควบคุมดูแลปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดตามค�าพิพากษาของศาล	

โดยมีการศึกษา	 ฝึกวิชาชีพ	 พัฒนาจิตใจ	 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	 

เพื่อฟื้นฟู	แก้ไข	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	

โทรศัพท์	0	2967	2222	 โทรสาร	 0	2967	3305

เว็บไซต์	 www.correct.go.th

กรมราชทัณฑ์ :
Department of Corrections

บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

วิสัยทัศน์กรมราชทัณฑ์
“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม	 แก้ไข 

และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	เพื่อคืนคนดี	มีคุณค่า	สู่สังคม”

พันธกิจกรมราชทัณฑ์
1.	 ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2.	 บ�าบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจกรมราชทัณฑ์
กรมราชทณัฑ์มีภารกจิเกีย่วกบัการควบคมุ	และแก้ไขพฤตนิสิยัผูต้้องขงั 

โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 

ให้กลบัตนเป็นพลเมืองด	ีมีสขุภาพกายและจิตทีด่	ีไม่หวนกลบัมากระท�าผดิซ�า้ 

ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต	 และสามารถ 

ด�ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ	

กระทรวงยุติธรรม
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. การเยี่ยมญาติ 
	 1.	 กรอกแบบฟอร์มการขอเยี่ยมได้ที่เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

ที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่
	 2.	 เอกสารที่ใช้ในการเยี่ยม	 คือ	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือ

เอกสารแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้	
		 	 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเรือนจ�า/

ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่

 2. การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิล�าเนา
	 1.	 ผู้ต้องขังหรือญาติเขียนค�าร้องพร้อมแนบส�าเนาทะเบียนบ้าน	 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ต้องขัง	 ส�าหรับในกรณีที่ญาติเป็นผู้ยื่น 
ค�าร้องให้แนบส�าเนาทะเบยีนบ้าน	และส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของญาติ	 
(ในกรณีท่ีญาติและผู้ต้องขังคนละนามสกุล	 ให้เตรียมเอกสารที่สามารถ 
ยืนยันความเป็นเครือญาติได้อย่างชัดเจน)	 และยื่นค�าร้องได้ที่เรือนจ�า/
ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคุมขังอยู่

	 2.	 เจ้าหน้าที่ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานตรวจสอบคุณสมบัต	ิ 
หากไม ่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ์ฯ	 
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 จะแจ้งผู ้ต ้องขัง/ 
ญาตทิราบ	หากมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ฯ	 
จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงาน 
กรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไป

	 3.	กรมราชทณัฑ์พจิารณาแล้ว	 
แจ ้งผลให ้ เรือนจ�า/ทัณฑสถานทราบ	 
หากผู้ต้องขังเหลือก�าหนดโทษเกินอ�านาจ
การควบคุมของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
ที่ขอย้าย	 จะพิจารณาเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ใกล้เคียงที่อยู่ในอ�านาจการควบคุม
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 3. การพกัการลงโทษ (เอกสารประกอบการขอพัก
การลงโทษ)

	 1.	 ผลการสืบเสาะข ้อเท็จจริงจากส�านักงานคุมประพฤติ 

ผู้ต้องขังต้องโทษอยู่

	 2.	บนัทกึความเห็นของเจ้าพนกังานปกครองและต�ารวจท้องท่ี

		 3.	 ส�าเนาค�าพิพากษาของศาลทุกศาลทุกคดี	 พร ้อมทั้ ง 

ส�าเนาหมายจ�าคุกและหมายลดโทษผู้ต้องขังต้องโทษอยู่
	 4.	 ผลการตรวจสอบลายนิว้มือจากกองทะเบยีนประวตัอิาชญากร

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและผลคดีทุกคดี	
		 5.	 ผลการตรวจสอบ	 “ผู้กระท�าผิดรายส�าคัญ”	 จากส�านักงาน

ป.ป.ส.	(เฉพาะคดียาเสพติดให้โทษ)	
		 6.	 ใบประกาศ	ใบรับรองการฝึกอบรมวิชาชีพ	หรือการศึกษา	
		 7.	ส�าเนาทะเบียนหรือบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ต้องขังและ

ผู้อุปการะ

หมายเหตุ	:	เอกสารข้อ	1	-	6	เรือนจ�า/ทัณฑสถานด�าเนินการจัดเตรียม

เมื่อเรือนจ�า/ทัณฑสถานได้รับเอกสารครบแล้ว	 เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
จะเสนอคณะกรรมการเรอืนจ�า/ทณัฑสถานในชัน้ต้น	เม่ือคณะกรรมการเรอืนจ�า/ 
ทัณฑสถานมีมตเิหน็ชอบ	จงึเสนอไปยงักรมราชทณัฑ์เพือ่พจิารณาต่อไป	และ
กรมราชทณัฑ์รายงานผลการพจิารณาไปยงัเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน	เพือ่ปล่อยตวั
แบบมีเงื่อนไข	(คุมประพฤติ)	ต่อไป

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

เบอร์โทรศัพท์ Call Center :	0	2967	2222
ทีอ่ยู ่: กรมราชทณัฑ์	222	ถนนนนทบรุ	ี1	ต�าบลสวนใหญ่	อ�าเภอเมอืง	 

จังหวัดนนทบุรี	11000
เว็บไซต์ www.correct.go.th
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เป็นหน่วยงานในการด�าเนินการปราบปราม	 สืบสวน	 สอบสวน 

โดยพนักงานสอบสวนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด ้านตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	 เช่น	 คดีที่ผู ้กระท�าผิดมีโครงข่ายโยงใย 

ระหว่างประเทศ	 ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพลสนับสนุน 

และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับสูง	 หรือคดีที่มีการกระท�า 

ความผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน 

ส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างจากคดีอาญาโดยทั่วไป	

โทรศัพท์ 0	2831	9888	 โทรสาร	0	2975	9888	

ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ (ศชป. ดีเอสไอ) 0	2831	9888	ต่อ	3103	

เว็บไซต์ www.dsi.go.th

กรมสอบสวนคดีพิเศษ :
Department of Special Investigation

บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน	 การปราบปราม	
การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาท่ีต้องด�าเนินการสืบสวน
และสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	
พ.ศ.	 2547	 ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน	 มีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ความมั่นคง 
ของประเทศ	ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	หรอืระบบเศรษฐกจิหรอืการคลงั 
ของประเทศ	มีลักษณะเป็นการกระท�าความผิดข้ามชาติ	หรือมีผู้ทรงอิทธิพล 
ที่ส�าคัญเป็นตัวการ	 ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน	 และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ 
ต�ารวจชั้นผู้ใหญ่กระท�าความผิดอาญา	หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

36



กรม
สอบ

สวน
ค
ด
ีพ

ิเศ
ษ

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย 

 1. งานบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 หน่วยงานให้บริการ	 หน่วยบริการประชาชนและบริการ 

ข้อมูลข่าวสาร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

 สถานที่ติดต่อ	อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(ชั้น	G)	128	หมู่	

3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

 โทรศัพท์ 0	2831	9888	ต่อ	1218

กระทรวงยุติธรรม
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กรม
สอบ

สวน
ค
ด
ีพ

ิเศ
ษ

 2. การสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงัอาชญากรรมคดพีเิศษ 
  หน่วยงานให้บรกิาร	ศนูย์เครอืข่ายและพนัธมติรภาคประชาชน	

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
  สถานที่ติดต่อ	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	ชั้น	8	
  โทรศัพท์	0	2142	2768	-	70	 โทรสาร	0	2143	9021	

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
	 1.	 รับเรื่องร ้องเรียนจากสมาชิกเครือข ่ายและพันธมิตร 

ภาคประชาชน	
	 2.	 เสนออธิบดีเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
	 3.	 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงาน/ส�านัก/ศูนย์/กลุ่มงาน	 

ผู้รับผิดชอบตามที่อธิบดีมอบหมาย
	 4.	 แจ้งสมาชิกเครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชนทราบ	

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

ทั้งนี้	 ท่านสามารถมีส่วนช่วยสืบสวนสอบสวนเรื่องราวอาชญากรรม
พิเศษ	โดยแจ้งเบาะแสได้ที่

สถานที่ติดต่อ	 :	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	128	หมู	่3	ถนนแจ้งวฒันะ	
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

	 	 	 :	 หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ชั้น	 G)	 128	 หมู่	 3	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

	 	 	 :	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทุกแห่งทั่วประเทศ
โทรศัพท์ 	 :	 0	2831	9888
	 	 	 :	 คอลเซ็นเตอร์	(Call	Center)	1202
เว็บไซต์ 	 :	 www.dsi.go.th/แบนเนอร์	 “แจ้งเบาะแส/ 

	 	 	 	 ร้องเรียน/ร้องทุกข์”

กระทรวงยุติธรรม
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มีภารกิจในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ	ผ่านการศึกษา	 

วิจัย	 และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 ส ่งผลให้หน่วยงานต่างๆ	 

ในกระบวนการยุติธรรมมีการประสานงานกันและมีประสิทธิภาพ 

ในการอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

โทรศัพท์ 0	2141	3666 โทรสาร 0	2143	8933	

เว็บไซต์ www.oja.go.th

ส�านักงานกิจการยุติธรรม :
Office of Jusfice Affairs

บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ส�านักงานกิจการยุติธรรมมีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

1)	 รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ	และด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2)	 ศกึษา	วิเคราะห์นโยบาย	แผนยทุธศาสตร์	และแนวทางการบรหิาร

งานกระบวนการยุติธรรม	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ

3)	 สนบัสนนุและด�าเนนิงานตามแผนแม่บทการบรหิารงานยตุธิรรม

แห่งชาติ

4)	 ประสานและด�าเนนิการวิจัยด้านกฎหมาย	ระบบงานยตุธิรรม	และ

ทางด้านอาชญาวิทยา	 รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 

ในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
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ส�าน
ักงาน

กิจการยุต
ิธรรม

5)	 พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม

6)	 ด�าเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7)	 บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. เอกสารวิชาการ
 หน่วยงานให้บริการ	กลุ่มสื่อสารองค์กร	

 สถานทีต่ดิต่อ	ส�านกังานกจิการยตุธิรรม	อาคารรฐัประศาสนภกัดี	 

ชั้น	 9	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

 โทรศัพท์	0	2141	3764	 โทรสาร	0	2143	8930

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

41



 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

	 1.	 เข้าเว็บไซต์	www.oja.go.th

	 2.	 เลือกเมนู	เอกสารเผยแพร่

	 	 2.1	 เอกสารวิชาการ	

	 	 	 -	 กฎหมาย

	 	 	 -	 ผลงานวิจัย

		 	 	 -	 คู่มือ

	 	 	 -	 ข้อมูลเกี่ยวกับโนตารีพับลิค

	 		 2.2	 แผนพัฒนากระบวนการยุติธรรม

	 		 2.3	 วารสารกระบวนการยุติธรรม

	 		 2.4	 กฎระเบียบกระทรวงการคลัง

	 		 2.5	 กฎระเบียบ	ก.พ.

	 	 2.6	 Download

กระทรวงยุติธรรม
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ส�าน
ักงาน

กิจการยุต
ิธรรม

ช่องทางการติดต่อ 
ขอรับบริการของประชาชน

1.	ด้วยตนเอง

2.	ทางไปรษณีย์

3.	ทางโทรศัพท์

4.	ทางโทรสาร

5.	เว็บไซต์	www.oja.go.th

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

43



บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

1.	 ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม

2.	 ศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.	 ประสาน	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการพัฒนา 
งานด้านนิติวิทยาศาสตร ์แก ่องค ์กรและ 
หน่วยงานท่ีปฏบิตังิานด้านนติวิทิยาศาสตร์ 
และสร้างเครือข ่ายความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส ่ วนทั้ ง ในและภายนอก
ประเทศ

4.	 พัฒนา โคร งสร ้ า ง 
การบริหารจัดการองค์กรและ 
การพัฒนาบุคลากร

เป ็นหน ่วยงานในการให ้บริการตรวจพิสู จน ์หลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์	 การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล	 เพื่อติดตามบุคคล 
สูญหายและศพนิรนาม	 รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรม	 (DNA)	 
เข้ามาตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์	 เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดในด้านต่างๆ	 ส่งผลให้คดีต่างๆ	 คล่ีคลาย 
ได้ง่ายขึ้น 

โทรศัพท์ 0	2142	3475-8 โทรสาร 0	2143	9068	
เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ :
Central Institute of Forensic Science
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  หน ่วยงานให ้บริการ 	 ศูนย ์ ข ้ อ มูลข ่ าวสาร	 สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์
 สถานที่ติดต ่อ	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์	 ศูนย ์ราชการ

เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารรฐัประศาสนภกัด	ีชัน้	8	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

  โทรศัพท์ 0	2142	3639	 โทรสาร	0	2143	9086

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
	 ตรวจดูว่ามีข้อมูลอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่
 ถ้ามี
	 1.	 ช่วยเหลือ/แนะน�า/ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ	 

ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	หรือที่แยกเก็บไว้ต่างหาก
	 2.	 ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าวขอดูหลักฐาน	 เจ้าหน้าที่อาจ 

ไม่ให้บริการก็ได้
 ถ้าไม่มี
	 1.	 ให้กรอกแบบฟอร์มค�าขอ	(ถ้ามี)
	 2.	 ให้ความช่วยเหลือการกรอกแบบฟอร์ม	 หรือเจ้าหน้าท่ี 

กรอกให้ก็ได้
	 3.	 ขอรายละเอียด	ชื่อ	ที่อยู่	ที่ติดต่อ
	 4.	 ถ ้าสงสัยเป ็นบุคคลต่างด้าวขอดูหลักฐาน	 เจ ้าหน้าท่ี 

อาจไม่ให้บริการก็ได้
	 5.	 แนะน�าให้ไปเก็บข้อมูลข่าวสารจากแห่งอื่น
	 6.	 ส ่ งผู ้ รั บผิดชอบพิจารณาว ่ า เป ิด เผยข ้อมูลข ่ าวสาร 

ตามค�าขอได้หรือไม่
	 7.	 ติดต่อนัดหมายมาฟังผลค�าขอ
	 8.	 ถ่ายส�าเนา
	 9.	 รับรองส�าเนาถูกต้อง
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 2. งานรับแจ้งบุคคลสูญหาย
 หน่วยงานให้บริการ	 ส�านักพิสูจน์บุคคลสูญหาย	 สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์
  สถานที่ติดต ่อ	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์	 ศูนย ์ราชการ

เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารรฐัประศาสนภกัด	ีชัน้	9	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

  โทรศัพท์	 08	9200	7434,	0	2142	3631,	0	2142	3648
 โทรสาร	 0	2143	9134

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
	 1.	 รับแจ้งเรื่องบุคคลสูญหาย
	 2.	 เปรียบเทียบข้อมูลบุคคลสูญหายกับฐานข้อมูลศพนิรนาม
	 3.	 จัดเก็บสิ่งเพื่อส่งตรวจสารพันธุกรรมจากญาติสายตรงของ

บุคคลสูญหาย
	 4.	 ติดต่อผู้แจ้งบุคคลสูญหายเมื่อพบบุคคลสูญหาย

 3. งานรับเรื่องศพนิรนาม
  หน่วยงานให้บริการ	 ส�านักพิสูจน์บุคคลสูญหาย	 สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์	 	
  สถานที่ติดต ่อ	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์	 ศูนย ์ราชการ

เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารรฐัประศาสนภกัด	ีชัน้	9	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

  โทรศัพท์	 08	9200	7434,	0	2142	3631,	0	2142	3648
 โทรสาร	 0	2143	9134

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
	 1.	 รับเรื่องศพนิรนาม
	 2.	 จัดเกบ็ข้อมูลรปูพรรณสณัฐาน	ลายนิว้มอื	สารพนัธกุรรม	และ

ข้อมูลเอกลักษณ์บุคคลอื่นๆ	
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	 3.	 ตรวจสถานที่เกิดเหตุ	กรณีพบศพนิรนาม
	 4.	 ตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	 เช่น	 ตรวจวิเคราะห์โครงกระดูก	 

การท�าภาพเชิงซ้อน
	 5.	 ระบุชื่อ-นามสกุลจากศพนิรนามเป็นศพมีชื่อ-นามสกุล
	 6.	 ด�าเนินการน�าศพคืนญาติ

 4. การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) บุคคล
 หน่วยงานให้บริการ	 กลุ่มนิติเวชคลินิก	 ส�านักนิติเวชศาสตร์	

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์		
  สถานที่ติดต ่อ	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์	 ศูนย ์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชั้น	9	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

 โทรศัพท์	 0	2142	3571
 โทรสาร	 0	2143	9114
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 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 

	 1.	 ส่งหนังสือราชการซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 
ส�านักงานเขต	 ที่ว ่าการอ�าเภอ	 ศาล	 ฯลฯ	 ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารของสถาบันฯ	 ตามขั้นตอน	 ซึ่งหนังสือราชการ 
ดังกล่าวต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ชื่ อ-นามสกุลและความสัมพันธ ์ทางสายโลหิต	 
ของผู้รับการตรวจ	

	 	 1.2	 แผนผังเครือญาติแสดงความสัมพันธ์ของผู ้เข ้ารับ 
การตรวจ

	 	 1.3	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	
	 	 1.4	 ส�า เนาสูติบัตร	 กรณี เด็กหรือ เยาวชนที่ ยั งไม ่ม ี

บัตรประจ�าตัวประชาชน	
	 	 1.5	 ส�าเนาทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองรายการ 

ทะเบียนราษฎร์
	 	 1.6	 ส�าเนาเอกสารข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ส�าเนาบนัทึกค�าร้อง

เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	ส�าเนาบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
	 	 1.7	 ภาพถ่ายปัจจุบันของผู้ขอรับการตรวจ	 ซึ่งต้องมีการ 

ลงนามรับรองโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ
	 	 1.8	 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับการตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง
	 2.	 เมื่อได้รับการอนุมัติ	 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิติเวชคลินิกจะติดต่อ

ผู้รับบริการเพื่อนัดหมายการเข้ารับการตรวจ	 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เพือ่ประกอบการพจิารณาจากผูบ้รหิารของสถาบนัฯ	หากการขอรบัการตรวจ 
ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะมีหนังสือราชการแจ้ง
ข้อขัดข้องไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ

	 3.	 เข้ารับการตรวจตามวันเวลาที่นัดหมาย	 พร้อมจัดเตรียม
เอกสารดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	ฉบับจริง
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	 	 3.2	 สู ติ บั ต ร 	 กรณี เ ด็ กหรื อ เ ยาวชนที่ ยั ง ไม ่ มี บั ต ร 
ประจ�าตัวประชาชน	 และต้องมีบิดา-มารดา	 หรือผู้ปกครอง	 หรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ	มาพร้อมกันด้วย

	 	 3.3	 ทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์	
ฉบับจริง

	 4.	 ระหว่างการตรวจจะมีการกรอกข้อมูลรายละเอียดและ 
การถ่ายภาพของผู้เข้ารับการตรวจ	 ตามแบบฟอร์มของทางสถาบันฯ	 
โดยการเข้าจัดเก็บสารพันธุกรรมไม่ต้องงดน�้าและอาหาร

	 5.	 เจ้าหน้าทีจ่ะน�าตวัอย่างสารพนัธุกรรมจดัส่งยงัห้องปฏบิตักิาร	 
โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ประมาณ	20	วันท�าการ

	 6.	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งผลการตรวจกลับไปยัง 
หน่วยงานที่ร้องขอ

	 7.	 หากได ้รับอนุมัติ ให ้ตรวจพิสูจน ์สารพันธุกรรมแล ้ว	 
ทุกขั้นตอนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

 5. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  หน่วยงานให้บริการ	 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์	 สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์
  สถานที่ติดต ่อ	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์	 ศูนย ์ราชการ

เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารรฐัประศาสนภกัด	ีชัน้	8	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

  โทรศัพท์ 0	2142	3547,	0	2142	3620
 โทรสาร	0	2143	9099

 6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม  
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 โทรศัพท์ 0	2142	3491,	02142	3492
 โทรสาร	 0	2143	9068
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กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

กรณีร้องทุกข์

รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนทั่วไป
(จดหมาย, E–mail, โทรศัพท์, โดยตรงด้วยตนเอง)

คณะท�างานพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

 โทรศัพท์ : 0 2142 3547, 0 2142 3620

 โทรสาร : 0 2143 9099

 E-mail : emccifs@cifs.mail.go.th

 รวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง

น�าเรื่องเข้าสู่การด�าเนินการ หรือ 
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการด�าเนินการให้ผู้บริหาร
และผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทราบ

รายงานผลการร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ตามช่องทางที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
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ด�าเนินการด้านการประสานงาน	อ�านวยการด้านนโยบาย	แผนงาน	 
งบประมาณ	 และบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 
ท้ังภาครฐัและเอกชน	รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	ตรวจสอบ	
ยึด	 อายัดทรัพย์สิน	 ประชาสัมพันธ์	 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โทรศัพท์ 0	2247	0901-19 สายด่วน 1386	
โทรสาร 0	2245	9350 เว็บไซต์ www.oncb.go.th

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) :
Office of The Narcotics Control Board

บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด	 กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	 2548	 และ	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.	2557	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิของประเทศ	โดยการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ	ก�าหนด
และปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์	 บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างบูรณาการ	 ก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์ทีก่�าหนด	อ�านวยการให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ	 
การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด	 เป็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	 การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	 
การพฒันาบคุลากร	ข้อมลูวชิาการ	เทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมท้ังการเสรมิสร้าง 
ความเข้มแขง็และสนับสนุนชมุชน	องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชน 
ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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อ�านาจหน้าที่

1.	 ด�าเนินการเป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน	 
เป็นฝ่ายอ�านวยการของคณะกรรมการเพือ่ปฏิบติัราชการเกีย่วกบัการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพติด	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 
รวมทั้งงานเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการที่ปรึกษาและ 
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งตั้ง 
หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้ง	 หรือ 
คณะอนุกรรมการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.	ประเมินสถานการณ์การด�าเนินงานและจัดระบบเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

3.	ให ้ข ้อเสนอแนะ	 ประสาน	 และบูรณาการด ้านนโยบาย	
ยุทธศาสตร์	 แผน	 และงบประมาณในการด�าเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเอกภาพ 
และแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

52

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice



ส�าน
ัก
งาน

ค
ณ

ะก
รรม

ก
ารป

้องกัน
แ

ล
ะ

ป
ราบ

ป
ราม

ยาเสพ
ต
ิด

	4.	 อ�านวยการ	เร่งรดั	ก�ากบั	ตดิตาม	และประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผน	และงบประมาณ

	5.	 ให้ข้อเสนอแนะด้านยทุธศาสตร์และประสานความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านยาเสพติด

	6.	 เป็นศูนย์วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
พัฒนาและสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	7.	ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กร	 ทรัพยากรบุคคล	
ข้อมูลสารสนเทศ	 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด

	8.	ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน	 การรณรงค์	 และการประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด

	9.	 เป็นศูนย์กลางการข่าวยาเสพติดของประเทศ
	10.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด	 กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด	 และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

	11.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที ่
ของส�านักงาน	หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 หน่วยงานให้บริการ	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 สถานที่ติดต่อ	 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารส�านักงาน	 ป.ป.ส.	

(ดนิแดง)	เลขที	่5	ถนนดนิแดง	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรงุเทพมหานคร	
10400	โทรศพัท์	0	2247	0901-19	ตอ่	1192,	1196	และส�านกังาน ปปส. 
ภาค 1 - 9/ ปปส.กทม.
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 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการ
	 1.	ผู ้มาติดต่อแจ้งความจ�านงขอรับบริการ	 โดยยื่นค�าขอ 

เป็นหนังสือหรือตามแบบค�าขอที่ก�าหนด
	 2.	เจ ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจ�าเป็นของผู ้ขอข ้อมูล 

ตามระเบียบ
	 3.	กรณีเจ ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ที่เปิดเผยได้	ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	
	 	 3.1	 เจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ	
	 	 3.2	 ให้ผู ้ขอข้อมูลเขียนค�าร้อง	 เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

ที่ต้องการ
	 	 3.3	 เจ้าหน้าที่จัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ขอข้อมูล	 ในกรณีท่ีต้อง

ส�าเนาและรับรองเอกสารให้แจ้งค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขอข้อมูลด้วย
	 	 3.4	 ผู้ขอข้อมูลลงนามรับเอกสารและกรอกแบบประเมิน 

การรับบริการที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเป็นผู้จัดท�าขึ้น
	 4.	กรณีเจ ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ที่ไม่เปิดเผย	 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	 พ.ศ.	 2540	 ให้เจ้าหน้าที ่
ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยนั้นแก่ผู้ขอข้อมูล

		 	 4.1	 ผู ้ ขอข ้อมูลเข ้าใจ/ยอมรับ	 เจ ้าหน ้าที่บันทึกผล 
การด�าเนินการและจัดเก็บเป็นหลักฐาน

	 	 4.2	 ผูข้อข้อมลูไม่เข้าใจ/ยอมรบั	เจ้าหน้าทีช่ีแ้จงเพิม่เตมิและ
น�าพบเจ้าของข้อมูล	

	 	 	 -	 ผู ้ ขอฯ	 เข ้าใจ/ยอมรับ	 เจ ้าหน ้าที่บันทึกผล 
การด�าเนินการและจัดเก็บเป็นหลักฐาน

	 	 	 -	 ผู ้ขอฯ	 ไม่เข ้าใจ/ยอมรับ	 น�าเร่ืองเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เปิดเผยส�านักงาน	
ป.ป.ส.	เพื่อพิจารณาและแจ้งให้ผู้ขอฯ	ทราบต่อไป
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	 	 4.3	 น�าเสนอความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณาและมีมติ	 
เจ้าหน้าที่แจ้งมติที่ประชุมฯ	แก่ผู้ขอข้อมูลทราบ	

	 	 	 -	 กรณีผู้ขอฯ	เข้าใจ/ยอมรับ	ให้ด�าเนินการตามมติ	
	 	 	 -	 หากผู้ขอฯ	 ไม่เข้าใจ/ยอมรับ	 แจ้งให้ผู้ขอฯ	 ไปยื่น

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อไป

 2. การให้ค�าปรึกษาการบ�าบัดยาเสพติด
 หน่วยงานให้บริการ	ส่วนพัฒนาและประสานการบ�าบัดรักษา	

ส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 สถานที่ติดต่อ	 ส่วนพัฒนาและประสานการบ�าบัดรักษา	 

ส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 อาคาร	 2	 ชั้น	 5	
ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 (ดินแดง)	 เลขที่	 5	 ถนนดินแดง	 แขวงสามเสนใน	 
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	โทรศัพท์	0	2245	9888	โทรสาร  
0	2245	9888	และส�านักงาน ปปส.ภาค 1 - 9/ปปส.กทม.

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
	 1.	 เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาขอรับค�าปรึกษาทางโทรศัพท์	หรือมาพบ 

ที่ท�างาน	 ผู้ให้บริการขอทราบข้อมูลเบื้องต้น	 ซ่ึงประกอบด้วย	 อายุ	 เพศ	
ประเภทยาเสพติดที่ใช้	 สภาพปัญหาครอบครัว	 ระยะเวลาการใช้ยาเสพติด	
เป็นต้น

	 2.	ให้ค�าปรึกษาตามแนวทางการให้ค�าปรึกษาฯ	 พร้อมแนะน�า
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพผู้ติดยาเสพติด

หมายเหตุ	:	ข้อมูลของผู้รับบริการเจ้าหน้าที่จะเก็บเป็นความลับ
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 3. งานบริการสื่อ
 หน่วยงานให้บริการ	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
 สถานทีต่ดิต่อ	ส่วนพฒันาและประสานความร่วมมอืภาคสงัคม	

ส�านักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	อาคาร	3	ชัน้	1	ส�านกังาน	
ป.ป.ส.	เลขที	่5	ถนนดนิแดง	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรงุเทพมหานคร	
10400	ส�านกังาน	ป.ป.ส. โทรศพัท์	0	2247	0901	ต่อ	3117,	3119	โทรสาร 
0	2245	9083	และส�านักงาน ปปส.ภาค 1 - 9/ปปส.กทม.

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
	 1.	 ผู้มาติดต่อแจ้งความจ�านงขอรับบริการ	 โดยยื่นค�าขอเป็น

หนังสือ
	 2.	 ผูใ้ห้บรกิารสอบถามข้อมลูและจดุประสงค์การน�าสือ่ไปใช้ของ

ผู้ขอรับบริการ	และจัดสื่อให้เหมาะสมและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
	 3.	 ผู้ขอรับบริการลงนามรับเอกสาร

 4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนยาเสพติด 1386
 หน่วยงานให้บรกิาร	ส่วนข่าวกรองยทุธการ	ส�านกัปราบปราม

ยาเสพติด
 สถานทีต่ดิต่อ	ส�านกังาน	ป.ป.ส.	(ดนิแดง)	เลขที	่5	ถนนดนิแดง	

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
  โทรศัพท์ 0	2247	0901-9	ต่อ	1420	
 
 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
	 1.	 ศูนย ์รับแจ ้งเบาะแสยาเสพติดทางโทรศัพท์สายด่วน	 

24	ชั่วโมง	
	 2.	 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแส	 ตรวจสอบข้อมูล	 และบันทึก 

จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนยาเสพติด
	 3.	 จัดส ่งข ้อมูลผ ่านระบบฐานข้อมูลให้ส�านักงาน	 ปปส. 

ภาค/กทม.	ภายใน	1	วนัท�าการ	เพือ่ส่งให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจในพืน้ที	่สน./สภ.	 

56

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice



ส�าน
ัก
งาน

ค
ณ

ะก
รรม

ก
ารป

้องกัน
แ

ล
ะ

ป
ราบ

ป
ราม

ยาเสพ
ต
ิด

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 ปฏิบัติการต่อเรื่องร้องเรียนที่มีมูล	 และรายงาน 
ผลการปฏิบัติ

	 4.	 ประมวลผลการด�าเนนิการต่อเรือ่งร้องเรยีนยาเสพตดิรายงาน
ผู้บังคับบัญชา	และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 5. รับเรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานให้บริการ	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	ส่วนภูมิภาค
 สถานทีต่ดิต่อ	ส�านกังาน	ป.ป.ส.	(ดนิแดง)	เลขที	่5	ถนนดนิแดง	

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
 โทรศัพท์ 0	2247	0901-9	และส�านักงาน	ปปส.ภาค	1	-	9/

ปปส.กทม.

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
1.	 รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/จดหมาย/ประชาชนเข้ามา

ติดต่อด้วยตนเอง	
2.	 ท�าหนังสือเสนอให้ผู้บริหารทราบ	(ผอ.ส�านัก)
3.	 บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการข่าว
4.	 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
5.	 ส่งเรื่องไปยังภูธรจังหวัด	 เพื่อพิจารณามอบหมายชุดปฏิบัติการ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เพื่อด�าเนินการ

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

   ส�านักงาน ป.ป.ส.

 สถานที่ติดต่อ	 เลขที่	 5	 ถนนดินแดง	 แขวงสามเสนใน	 
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

 โทรศัพท์กลาง	 0	2247	0901-19
 เว็บไซต์	 	 www.oncb.go.th	
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 ส�านักงาน ปปส.ภาค 1/ ภาค 7/ ปปส.กทม. และ
 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

 สถานที่ติดต่อ 213	 ซอยวิภาวดี	 25	 ถนนก�าแพงเพชร	 6	 
แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

 โทรศัพท์	 0	2588	5037-9
 โทรสาร	 0	2954	7230,	0	2589	6495,	0	2589	7694,	
	 	 0	2591	0399

 ส�านักงาน ปปส.ภาค 2

 สถานที่ติดต่อ	 222/4	ซอยนารถมนตเสว	ี5	ถนนพระยาสจัจา	 
หมู่ที่	3	ต�าบลเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	20000	

 โทรศัพท์	 0	3846	7840-3	 โทรสาร	 0	3846	7844

 ส�านักงาน ปปส.ภาค 3 

 สถานที่ติดต่อ 	 33	 ถนนราชสีมา-โชคชัย	 หมู่ที่	 9	 ต�าบล
หนองบัวศาลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000

 โทรศัพท์	 0	4432	7015-7	 โทรสาร	0	4432	7107

 ส�านักงาน ปปส.ภาค 4 

 สถานที่ติดต่อ		 ถนนหน้าศูนย ์ราชการ	 ต�าบลในเมือง	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

 โทรศัพท์	 0	4324	6790	 โทรสาร	0	4324	6790

 ส�านักงาน ปปส.ภาค 5 

 สถานที่ติดต่อ 	 บรเิวณศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม่	ถนนโชตนา	 
ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50000

 โทรศัพท์ 0	5311	2468-9	 โทรสาร	0	5311	2465
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 ส�านักงาน ปปส.ภาค 6 

 สถานที่ติดต่อ	 29 	 ถนนเอกาทศรถ 	 ต� าบลใน เมื อ ง	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000

 โทรศัพท์	 0	5536	8165-9		 โทรสาร	 0	5536	8165-9		 	
	 	 	 	 	 	 ต่อ	6100

 ส�านักงาน ปปส.ภาค 8

 สถานที่ติดต่อ	 102/27	 หมู่ที่	 9	 ถนนนิคมพัฒนา	 ซอย	 2	
ต�าบลขุนทะเล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84100

 โทรศัพท์	 0	7760	2927-9		 โทรสาร	0	7760	2926

 ส�านักงาน ปปส.ภาค 9

 สถานที่ติดต่อ		 434	ถนนไทรบุรี	ต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	90000

 โทรศัพท์	 0	7431	2088		 โทรสาร	0	7432	1514

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนยาเสพติด
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ด�าเนนิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	 
ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรง	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 
ข้าราชการ	 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับต�่ากว่าผู้อ�านวยการกอง 
หรอืเทยีบเท่าลงมา	ซ่ึงมีพฤตกิรรมใช้ต�าแหน่งหน้าทีเ่พือ่หาผลประโยชน์ 
ให้แก่ตนเองและพวกพ้องกระท�าการทุจริต	ประพฤติมิชอบ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) :
Office of Public Sector  
Anti-Corruption Commission

โทรศัพท์ 0	2502	6670-80 สายด่วน 1206
โทรสาร 0	2502	6132 เว็บไซต์ www.pacc.go.th
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บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ป.ป.ท.	 คือ	 หน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 มีบทบาท
ในฐานะเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.	 2551	 และคณะรัฐมนตรียังได้มีมติมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครฐั	ตลอดท้ังการสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้การปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การทุจริต	 จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรม
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	 ตลอดจน 
ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติและกฎหมายอืน่ก�าหนด	หรอืตามทีค่ณะกรรมการ	
ป.ป.ท.	มอบหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรบั	เชือ่มัน่	และศรทัธา	ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันธกิจ

1.	 ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ

2.	 สร้างค่านยิมต่อต้านการทจุรติและปฏบิตักิารเชงิรกุด้านการป้องกนั
3.	 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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4.	 พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

5.	 พัฒนาระบบบริหาร	บุคลากร	และองค์ความรู้ด้านต่างๆ	รวมถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน	มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.	 สร้างค่านิยมใหม่	ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต
2.	 สร ้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให ้เข ้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ
3.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.	 เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

 ส�านักงาน ป.ป.ท.

 สถานทีต่ดิต่อ  99	หมู่	4	อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค	ถนนแจ้งวฒันะ	
ต�าบลคลองเกลือ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

 โทรศัพท์ 0	2502	6670-80	 โทรสาร	 0	2502	6132	
 เว็บไซต์	 www.pacc.go.th	
 สายด่วน 1206

 ส�านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1

 สถานทีต่ดิต่อ  124	หมู	่7	ต�าบลเชยีงรากน้อย	อ�าเภอบางปะอนิ	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13180	

 โทรศัพท์ 0	3535	3664-6	 โทรสาร	0	3535	3667
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 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2

 สถานที่ติดต่อ	 อาคารเลขที่	 2/5	 ถนนสุรศักดิ์	 ต�าบลศรีราชา	 
อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110

 โทรศัพท์ 0	3832	8234-5	 โทรสาร 0	3832	8233

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 3

 สถานที่ติดต่อ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ชั้น	1	เลขที่	118	 
ถนนมิตรภาพ	ต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000

 โทรศัพท์ 0	4446	5053-4	 โทรสาร :	0	4446	5053

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 4

 สถานที่ติดต่อ	 อาคารบิชเน็ชเซ็นเตอร์	 เลขท่ี	 177/102	 
ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

 โทรศัพท์ 0	4346	8709-10	 โทรสาร	 0	4346	8708

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 5

 สถานที่ติดต่อ	อาคารแอร์พอร์ต	บิสซิเนส	พาร์ค	 เลขที่	 92/1	 
ถนนมหิดล	ต�าบลหายยา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50100

 โทรศัพท์ 0	5390	4721-2	 โทรสาร	0	5390	4724

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6

 สถานที่ติดต่อ	 อาคารไทยศิวารัตน์	 ชั้น	 5	 เลขท่ี	 59/15	 
ถนนบรมไตรโลกนารถ	2	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณุโลก	65000

 โทรศัพท์ 0	5524	8052	 โทรสาร	0	5524	8053
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 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 7

 สถานที่ติดต่อ	 เลขที่	 445/2	 ถนนเทศา	 ต�าบลพระประโทน	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	73000

 โทรศัพท์ 0	3427	2338	 โทรสาร	0	3427	2340
	 	 0	3427	2341	

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 8

 สถานที่ติดต่อ	เลขที่	338	หมู่	4	ถนนลูกเสือ	ต�าบลมะขามเตี้ย	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000

 โทรศัพท์ 0	7720	6184-5	 โทรสาร	0	7720	6184

 ส�านกังาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 9

 สถานที่ติดต่อ	 เลขที่	 644,	 646	 หมู ่	 3	 ถนนสนามบิน	 
ต�าบลควนลัง	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

 โทรศัพท์ 0	7455	2027-8	 โทรสาร	0	7455	2029
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มีภารกิจในการด�าเนินการติดตาม	ตรวจสอบ	ศึกษา	วิเคราะห์	และ
ประมวลผลรายงานและข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 
เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน	 การตรวจสอบแหล่งที่มา 
ของทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดว่าได้มาโดยสุจริตหรือไม่	 หากไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาได้จะมีการยึด	อายัดทรัพย์สินเหล่านั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน	

โทรศัพท์ 0	2219	3600 สายด่วน 1710
โทรสาร 0	2219	3700 เว็บไซต์ www.amlo.go.th

ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) :
Anti-Money Laundering Office

บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ส�านักงาน	 ปปง.)	 
เป็นส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง	 โดยม ี
ฐานะเป็นกรมอยู ่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 
ตามมาตรา	 46	 วรรคหนึ่ง	 (8)	 ประกอบวรรค	 3	 แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	40	[1]	 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 
กอปรกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน	พ.ศ.	2550	ดังต่อไปนี้

(1)	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 รวมทั้งงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 คณะกรรมการธุรกรรม 
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
แต่งตั้ง	และปฏิบัติงานธุรการอื่น
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(2)	 รับรายงานและแจ ้งการตอบรับรายงานการท�าธุรกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน	 และปราบปรามการฟอกเงิน	 รวมทั้ง 
การรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(3)	 รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมเพื่อ 
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายอื่น

(4)	เกบ็	รวบรวม	ตดิตาม	ตรวจสอบ	ศกึษา	วเิคราะห์	และประมวลผล 
การรายงานและข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับการท�าธุรกรรม

(5)	 เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด	 
ยึด	 อายัด	 และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน

(6)	 เผยแพร่ความรู ้และจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ	 ที่ เกี่ยวกับ 
การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ 
ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและ 
ส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือสนับสนุนในการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินของประเทศ
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(7)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ส�านักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตร ี
มอบหมาย

[1]	 มาตรา	 40	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย	 มาตรา	 18	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. การขายทอดตลาดส�านักงาน ปปง.
 หน่วยงานให้บริการ	กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 สถานทีต่ดิต่อ	กองบรหิารจดัการทรพัย์สนิ	ชัน้	2	ส�านกังาน	ปปง.
 โทรศัพท์	 0	2219	3600	ต่อ	2026
 โทรสาร	 0	2219	3627-8

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
 ขั้นตอนและวิธีประมูลทรัพย์สิน
	 1.	 ลงทะเบียนเข้าสู ่ราคาโดยยื่นบัตรประจ�าตัวประชาชน/ 

บัตรประจ�าตัวข ้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือ 
บัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้	อย่างใดอย่างหนึ่ง

	 2.	กรณีที่ผู ้สู ้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามของบุคคลอื่น 
ให้แสดงใบมอบอ�านาจก่อนเข้าสู ้ราคา	 ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู ้ราคา 
ในนามตนเอง

	 3.	 ระบจุ�านวนทรพัย์สนิทีส่นใจเข้าสูร้าคา	พร้อมวางหลักประกนั 
ท่ีจะเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเขตปริมณฑล

	 4.	 รับบัตรหมายเลขผู้ประมูล
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	 5.	 เข้าร่วมประมูล	 โดยใช้วิธีปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดและต่อหน้าผู้เข้าสู้ราคาที่มีอยู่จนกว่าจะไม่มีผู้สู้ราคาอีก

	 6.	คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงขาย 
ด้วยการเคาะไม้

	 7.	 ช�าระเงินตามมูลค่าทรัพย์สินที่ประมูลได้พร้อมรับทรัพย์สิน 
เมื่อช�าระเงินครบถ้วน

	 8.	 กรณีที่ผู ้ เข ้าสู ้ราคานั้นประมูลทรัพย ์สินไม ่ได ้	 ให ้รับ 
หลกัประกนัคนื

 ขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตัริาชการของกระบวนงาน  
การส่งมอบทรัพย์สินที่ท�าการขายทอดตลาด

	 1.	 ส�านักงาน	ปปง.	ท�าการขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จแล้ว
	 2.	 ผูซ้ือ้ทรพัย์สนิได้ช�าระเงนิราคาทรพัย์สนิครบถ้วน	(ระยะเวลา 

ไม่เกิน	20	นาที)
	 3.	 เจ ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู ้ซื้อทรัพย ์สินได ้	 

(ระยะเวลาไม่เกิน	20	นาที)
	 4.	 เจ้าหน้าที่ออกเอกสารเพื่อส่งมอบทรัพย์สิน	จ�านวน	3	ฉบับ	 

ให้กบัผูซ้ือ้ทรพัย์สนิได้	พนกังานรกัษาความปลอดภยัและเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	
ปปง.	เก็บไว้คนละ	1	ฉบับ	(ระยะเวลาไม่เกิน	10	นาที)

	 5.	 เจ ้าหน ้าที่ส ่ งมอบทรัพย ์สินท่ีขายทอดตลาดให ้ผู ้ซื้อ 
ทรัพย์สินได้	(ระยะเวลาไม่เกิน	10	นาที)

 2. การแจ้งเบาะแสกับ ปปง.
  หน่วยงานให้บริการ ส�านักงาน	ปปง.
  สถานที่ติดต่อ 
 	 ส�านักงาน	 ปปง.	 422	 ถนนพญาไท	 แขวงวั งใหม	่ 

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
 	 ตู้	ปณ.	559	ปณจ.	สามเสนใน	กรุงเทพมหานคร	10400
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 	 เว็บไซต์	:	www.amlo.go.th
 	 E-mail	:	mail@amlo.go.th
 โทรศัพท์	0	2219	3600	โทรสาร	0	2219	3622

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
	 1.	 ผู ้แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางโทรศัพท์	 จดหมาย	 

ตู้	ปณ.	เว็บไซต์	และ	E-mail
	 2.	 ส�านักงาน	ปปง.	รับเรื่อง	ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
	 3.	 ข้อมูลที่ได้รับสามารถด�าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินได้
	 4.	 มอบหมายพนักงานเจ ้ าหน ้าที่ ด� า เนินการขยายผล	 

เพื่อด�าเนินการกับทรัพย์สิน	ตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 3. การสมัครสายลับ ปปง.
 หน่วยงานให้บริการ	ส�านักงาน	ปปง.
 สถานที่ติดต่อ
 	 ส�านกังาน	ปปง.	422	ถนนพญาไท	แขวงวงัใหม่	เขตปทมุวนั	 

กรุงเทพมหานคร	10330
 	 ตู้	ปณ.	559	ปณจ.	สามเสนใน	กรุงเทพมหานคร	10400
 	 เว็บไซต์	:	www.amlo.go.th
 โทรศัพท์	0	2219	3600	ต่อ	6012	โทรสาร	0	2219	3640

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
  ขั้นตอนวิธีการสมัครสายลับ ปปง.
	 1.	 ผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อ	 นามสกุล	 ที่อยู่ให้ส�านักงาน	 ปปง.	 

เพื่อส่งใบสมัครสายลับ	ปปง.	ทางไปรษณีย์
	 2.	 กรอกใบสมัคร	 พร้อมลงชื่อ	 พิมพ์ลายนิ้วมือ	 แนบส�าเนา

บัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 ส่งไปให้ส�านักงาน	 ปปง.	 
เพื่อลงฐานข้อมูลสายลับ	ปปง.
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	 3.	 ส�านักงาน	 ปปง.	 จะจัดส่งหมายเลขรหัสสายลับ	 (กรุณา 
เก็บเป็นความลับ)	ให้สายลับทางไปรษณีย์

	 4.	 การสมัครเป็นสายลบั	ปปง.	ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	ท้ังสิน้

 การแจ้งข้อมูล/เบาะแส
	 1.	 เรื่องอะไร	 :	 กรณีที่แจ้งเบาะแสเป็นเรื่องอะไร	 เช่น	 การค้า 

ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	เป็นต้น
	 2.	 ผูก้ระท�าความผดิเป็นใคร	:	ผูก้ระท�าความผดิหรอืผูต้้องสงสยั 

ว่ากระท�าความผิดเป็นใคร	 รวมทั้งเครือข่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง	 
โดยแจ้งชื่อจริง	นามสกุลจริง	หมายเลขประชาชน	13	หลัก	หมายเลขหนังสือ 
เดินทาง	หรืออื่นๆ	เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่า	เป็นบุคคลที่กระท�าความผิด 
หรือต้องสงสัย	 ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่าย	 ก็ให้รายละเอียด 
เช่นเดียวกัน

	 3.	 พฤตกิารณ์เป็นอย่างไร	:	บคุคลทีก่ระท�าความผดิหรอืสงสยัมี
พฤตกิารณ์อย่างไร	(ให้รายละเอยีดให้มากทีส่ดุ)	เช่น	ร�า่รวยผดิปกติ	ผดิปกติ 
อย่างไร	กรณีค้ายาเสพตดิ	รบัยาเสพตดิจากทีไ่หน	ไปส่งทีไ่หน	บคุคลทีเ่กีย่วข้อง 
มีใครบ้าง	และรายละเอียดอื่นๆ	เป็นต้น

	 4.	 ทรัพย์สินมีอะไรบ้าง	 :	 บุคคลท่ีกระท�าความผิดหรือสงสัย 
มทีรพัย์สนิอะไรบ้าง	เช่น	สงัหารมิทรพัย์	อสงัหารมิทรพัย์	เช่น	บ้าน	ทีด่นิ	รถยนต์	 
สมุดบัญชีเงินฝาก	ตู้นิรภัย	เป็นต้น

	 5.	 พยานหลักฐาน	:	(พยานบุคคล,	พยานเอกสาร,	พยานวัตถุ)	
ในการพิสูจน์ทราบความผิดของบุคคลที่กระท�าความผิดหรือต้องสงสัย

 4. Hotline สายด่วน ปปง. 1710
  หน่วยงานให้บริการ	 ส�านักงานเลขานุการกรม	 ส่วนสื่อสาร

องค์กร
  สถานที่ติดต่อ ส่วนสื่อสารองค์กร	ชั้น	1	ส�านักงาน	ปปง.
  โทรศัพท์ 0	2219	3600	ต่อ	1024,	1026	
 โทรสาร	 02	219	3703
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ช่องทางการติดต่อ 
ขอรับบริการของประชาชน

	 ส�านักงาน	ปปง.	422	ถนนพญาไท	
	 แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
	 ตู้	ปณ.	559	ปณจ.	สามเสนใน	
	 กรุงเทพมหานคร	10400
	 เว็บไซต์	www.amlo.go.th
	 E-mail:	mail@amlo.go.th
	 Hotline	สายด่วน	ปปง.	1710
 โทรศัพท์	0	2219	3600
 โทรสาร	0	2219	3622
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บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 หรือ	 สธท.	 ได้จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	
(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554	 เมื่อวันที่	 13	มิถุนายน	2554	 โดยปรับโอน
ภารกิจและหน้าที่ของส�านักงานกิจการยุติธรรม	 ในส่วนโครงการจัดท�าข้อ
เสนอในนามประเทศไทยเพือ่ผลกัดนัเป็นข้อก�าหนดของสหประชาชาตว่ิาด้วย 
การปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัหญงิในเรอืนจ�า	รวมถงึมาตรการลงโทษและวธิกีารโดยไม่ใช้ 
การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง	 ตามแนวพระด�าริของพระเจ้าหลานเธอ	 
พระองค์เจ ้าพัชรกิติยาภา	 ซึ่งต ่อมาได้รับการรับรองเป็นข้อก�าหนด 
สหประชาชาตฯิ	ในนาม	“ข้อก�าหนดกรงุเทพฯ”	เพือ่	สธท.จะได้เป็นหน่วยงาน 
รองรบัการผลกัดนัข้อก�าหนดสหประชาชาตฯิ	ดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตั	ิรวมถงึ
ด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติอื่นๆ	 
ทีเ่กีย่วข้อง	อนัเป็นการส่งเสรมิบทบาทของประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน ดังนี้

	1.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารอนวุตัข้ิอก�าหนดสหประชาชาตว่ิาด้วย 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง	 หรือ	 “Bangkok	
Rules”	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) :
Thailand Institute of Justice
(Public Organization-TIJ)
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2.	 ศึกษา	 วิจัย	 และเผยแพร ่มาตรฐานและบรรทัดฐานของ 
สหประชาชาติเกี่ยวกับการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 รวมทั้ง 
แนวทางในการปฏิบัติต ่อผู ้กระท�าผิดและการช ่วยเหลือผู ้กระท�าผิด 
หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แห่งประเทศไทยและต่างประเทศ

3.	 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะน�าไปสู ่สังคมแห่ง 
ความยุติธรรม

4.	 เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดโดยจะเน้น 
ความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ	 (Programme	 Network	 
Institute)	และความร่วมมือในกรอบอาเซียน

5.	 ส ่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทย 
ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้าน 
กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

1.	 การส่งเสริมองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 
เกีย่วกบัมาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาตเิกีย่วกบังานกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดกลุ่มผู้หญิง
และเด็ก	

2.	 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมในสังคม

หน่วยงานให้บริการ	ส�านักข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้
สถานที่ติดต่อ	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 (องค์การ

มหาชน)	เลขที่	93/1	อาคารจีพีเอฟ	(ทาวเวอร์บี)	อาคารบี	ชั้น	16	ถนนวิทยุ	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2118	9400	 โทรสาร	0	2118	9425	-	6
เว็บไซต์	 www.tijthailand.org
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บทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ศนูย์บริการร่วมกระทรวงยตุธิรรม	เป็นหน่วยงานในกระทรวงยตุธิรรม	 

ได้จัดตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารจดัการ 

บ้านเมืองท่ีด	ีพ.ศ.	2546	เกีย่วกบัการลดข้ันตอนการปฏบิตังิาน	โดยปรบัปรงุ 

การบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 และสนองตอบต่อ 

ความต้องการของประชาชนยิ่งข้ึน	 โดยศูนย์บริการร่วมฯ	 นั้น	 ได้อ�านวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด	 

ซึง่ประชาชนสามารถตดิต่อ	สอบถามขอทราบข้อมลู	ขออนญุาต	และขออนมุตัิ 

ในเรื่องใด	ที่เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไว้	 

ณ	 สถานที่แห่งเดียวกัน	 อีกทั้งเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	 

การรวบรวม	ติดตามข้อมลู	ให้ค�าปรกึษารวมทัง้ค�าแนะน�าในข้อกฎหมาย	และ 

ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรยีน	ร้องทกุข์	แจ้งเบาะแส	ของประชาชน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อส่งต่อไปยังส่วนราชการในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม	 พิจารณาและด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต ่อไป	 

และมีการประสานไปยังหน่วยงานอื่น	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน	

ทั้งนี้	 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	 ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงยุติธรรม	 เพื่อพิจารณา

และด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์	พ.ศ.	2552

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
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งานบริการประชาชน ประกอบด้วย

 1. การให้ข้อมูล/ขอปรึกษากฎหมาย
 หน่วยงานให้บริการ	ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

 สถานที่ติดต่อ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	

ธนัวาคม	2550	อาคารราชบรุดีเิรกฤทธ์ิ	ชัน้	2	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	

 โทรศัพท์	0	2141	5100	 โทรสาร	0	2143	8289-90

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

	 1.	 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 ต้อนรับผู ้ขอรับบริการและ

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับ

บริการ

	 2.	 เจ ้าหน้าที่ศูนย์บริการร ่วมฯ	 ด�าเนินการบันทึกข ้อมูล 

ของผูข้อรบับรกิารลงในทะเบยีนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร	ณ	ศนูย์บรกิารร่วมฯ	 

ทั้งทางโทรศัพท์และมาพบด้วยตนเอง	 เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของ 

ผู้ขอรับบริการ

	 3.	 เจ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารร่วมฯ	วิเคราะห์	กล่ันกรอง	และสอบถาม 

ข้อเท็จจริงจากผู้ขอรับบริการก่อนให้ข้อมูล/ให้ค�าปรึกษารวมทั้งค�าแนะน�า 

ในข้อกฎหมาย	 ตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการในเรื่องนั้นๆ	 และ 

เมื่อด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 บันทึกข้อมูลลง 

ในระบบข้อมูลผู้รับบริการส�านักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์บริการร่วมฯ

	 4.	 เมือ่ให้ข้อมลู/ให้ค�าปรกึษาเรยีบร้อยแล้ว	เรือ่งทีข่อรบับรกิาร

ถือว่ายุติ
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 2. การรับเรื่องขออนุมัติ/อนุญาต
 หน่วยงานให้บริการ	ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

 สถานที่ติดต่อ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 5	

ธนัวาคม	2550	อาคารราชบรุดีเิรกฤทธ์ิ	ชัน้	2	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

 โทรศัพท์	0	2141	5100	 โทรสาร	0	214	38289-90

  กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

	 1.	 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 ต้อนรับผู ้ขอรับบริการและ

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับ

บริการ

	 2.	 เจ ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 ด�าเนินการบันทึกข ้อมูล 

ของผูข้อรบับรกิารลงในทะเบยีนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร	ณ	ศนูย์บรกิารร่วมฯ	 

ทั้งทางโทรศัพท์และมาพบด้วยตนเอง	 เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับ

บริการ
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	 3.	 เจ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารร่วมฯ	วเิคราะห์	กล่ันกรอง	และด�าเนนิการ 

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและรับเรื่องจากผู้ขอรับบริการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา	 

พจิารณาส่งต่อให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการต่อไป	ภายใน	1	-	2	วนั	 

ให้ผู้ขอรับบริการรอการติดต่อกลับ	 หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

	 4.	 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 จะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง 

ผู้ขอรบับรกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่ผูข้อรบับรกิารไม่ได้รบัการตดิต่อ

กลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน	15	วัน

 3. การรบัเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์/รบัแจ้งเบาะแส
 หน่วยงานให้บริการ	ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

 สถานที่ติดต่อ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 

5	ธนัวาคม	2550	อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ	์ชัน้	2	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	หรือ	ตู้	ปณ.	3	หลักสี่	กรุงเทพมหานคร	

10210

 โทรศัพท์	0	2141	5100	 โทรสาร	0	2143	8289-90

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

	 1.	 ประชาชนผูร้้องทกุข์มายืน่เรือ่งร้องทกุข์ต่อกระทรวงยตุธิรรม

	 2.	 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 ด�าเนินการบันทึกข้อมูลของ 

ผู้ขอรับบริการลงในทะเบียนผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกช่องทางการติดต่อ	 

เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ	 พร้อมท้ังสอบถามข้อเท็จจริง

เบื้องต้น

	 3.	 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 รวบรวมข้อเท็จจริง	 วิเคราะห์	

กลั่นกรอง	 และด�าเนินการ	 พร้อมทั้งให้ความเห็นน�าเสนอผู้บังคับบัญชา	

เพื่อพิจารณาด�าเนินการหรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการต่อไป	 
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ภายใน	 1	 -	 2	 วัน	 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับบริการรอการติดต่อกลับ	 หรือ

สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

	 4.	 หากเรือ่งร้องทกุข์เป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อนหรอืกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะ	 หรือเป็นเรื่องตามนโยบายของรัฐบาล	 ให้น�าเรื่องดังกล่าว 

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�า

กระทรวงยุติธรรม

		 5.	 เจ ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ	 จะประสานงานขอทราบ 

ผลการด�าเนนิการจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และแจ้งผลการพจิารณาให้ผูร้้อง

ภายใน	15	วัน

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

มีทั้งสิ้น	5	ช่องทาง	ได้แก่	

1.	 พบด้วยตนเอง

2.	 โทรศัพท์

3.	 จดหมาย

4.	 อินเทอร์เน็ต

5.	 จุดบริการเคลื่อนที่
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ส�าน
ักงาน

ยุต
ิธรรม

จังห
วัด

ข้อมูลการติดต่อส�านักงานยุติธรรมจังหวัด

ภาคเหนือ

1. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดก�าแพงเพชร

	 ที่ว่าการอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	ชั้น	2	

	 ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	62000	

 โทรศัพท์	0	5571	3940-1	โทรสาร	0	5571	3940
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2. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

	 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

	 ถนนแม่ฟ้าหลวง	ต�าบลริมกก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	57100

 โทรศัพท์	0	5315	0190	โทรสาร	0	5317	7339

3. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

	 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

	 ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300	

 โทรศัพท์	0	5311	2314	โทรสาร	0	5311	2315

4. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

	 อาคารเลขที่	2/8	หมู่ที่	14	ต�าบลเวียง	อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	50110

 โทรศัพท์	0	5338	2148	โทรสาร	0	5338	2162

5. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

	 อาคารศาลากลางจังหวัดตาก	ชั้น	2	(หลังเก่า)

	 ถนนพหลโยธิน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตาก	63000

 โทรศัพท์	0	5551	7391	โทรสาร	0	5551	6996

6. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

	 อาคารอเนกประสงค์เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด

	 เลขที่	2	ถนนราชทัณฑ์	ต�าบลแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	63110

 โทรศัพท์	0	5553	4387	โทรสาร	0	5553	4218

7. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

		 เลขที	่4/34	หมูท่ี	่5	ต�าบลนครสวรรค์ตก	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครสวรรค์	60000

 โทรศัพท์	0	5688	2037	โทรสาร	0	5688	2036

8. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน

	 เรือนจ�าจังหวัดน่าน	(ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ)

	 เลขที่	28	ถนนผากอง	ต�าบลในเวียง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดน่าน	55000

 โทรศัพท์	0	5477	5820	โทรสาร	0	5477	5820
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9. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

	 อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา	(หลังเก่า)	ชั้น	2	

	 ต�าบลบ้านต๋อม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	56000

 โทรศัพท์	0	5444	9705	โทรสาร	0	5444	9706

10. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

	 บริเวณทางเข้าที่ว่าการอ�าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร	ถนนศรีมาลา	

	 ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	66000

 โทรศัพท์ 0	5661	5743	โทรสาร	0	5661	5708

11. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

		 เลขที่	89/1-2	หมู่ที่	12	ต�าบลหัวรอ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000

 โทรศัพท์	0	5525	3420-1	โทรสาร	0	5525	3421

12. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

	 อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	

	 เลขที่	329/18	ถนนสามัคคีชัย	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดเพชรบูรณ์	67000	

 โทรศัพท์	0	5672	6458	โทรสาร	0	5672	6459

13. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

	 เรือนจ�าจังหวัดแพร่	อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ

	 เลขที่	20	ถนนไชยบูรณ์	ต�าบลในเวียง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่	54000

 โทรศัพท์	0	5452	2528	โทรสาร	0	5452	1866

14. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 เลขที่	9/4	ซอย	5	ถนนขุนลุมประพาส	ต�าบลจองค�า	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	58000

 โทรศัพท์	0	5361	2077	โทรสาร	0	5361	2077
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15. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดล�าปาง

	 อาคารจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	เรือนจ�ากลางล�าปาง

	 เลขที่	100	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลหัวเวียง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	52000

 โทรศัพท์	0	5422	7768	โทรสาร	0	5422	5478

16. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดล�าพูน

	 ตรงข้ามส�านักงานขนส่งจังหวัดล�าพูน

	 เลขที่	159/7	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	51000

 โทรศัพท์	0	5352	5510	โทรสาร	0	5352	5510

17. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

	 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย	อาคาร	1	ชั้น	1

	 ถนนนิกรเกษม	ต�าบลธานี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	64000

 โทรศัพท์	0	5561	3483	โทรสาร	0	5561	3484

18. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

	 เลขที่	8	ถนนศรอัสนีย์	ต�าบลท่าอิฐ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์	53000

 โทรศัพท์	0	5583	0832	ต่อ	0	โทรสาร	0	5583	0833	ต่อ	0

19. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

	 เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี

	 เลขที่	23	ถนนศรีอุทัย	ต�าบลอุทัยใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุทัยธานี	61000

 โทรศัพท์	0	5657	1336	โทรสาร	0	5651	3805
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
	 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	ชั้น	2
	 ต�าบลกาฬสินธุ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	46000
 โทรศัพท์	0	4381	6403	โทรสาร	0	4381	6404

2. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
	 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	ชั้น	5	(หลังใหม่)
	 ถนนศูนย์ราชการ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000
 โทรศัพท์	0	4324	6771	โทรสาร	0	4324	6771-26

3. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
	 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ	ชั้น	1
	 ถนนบรรณาการ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	36000
 โทรศัพท์	0	4481	3452	โทรสาร	0	4481	3453
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4. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
	 อาคารศูนย์ฟิตเนต	(เรือนจ�าเก่า)
	 เลขที่	394	ถนนอภิบาลบัญชา	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	
	 จังหวัดนครพนม	48000
 โทรศัพท์	0	4251	1823	โทรสาร	0	4251	1832

5. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
	 เลขที่	 1849/7-8	 โครงการไทม์สแควร์	 ถนนร่วมเริงไชย	 ต�าบลในเมือง	 
	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	30000
 โทรศัพท์	0	4435	3955,	08	4715	1999,	08	1760	1431
 โทรสาร	0	4435	3717

6. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
	 อาคารจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
	 เรือนจ�าจังหวัดบุรีรัมย์	(ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์)	ต�าบลอิสาณ	
	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	31000
 โทรศัพท์	0	4460	2309	โทรสาร	0	4460	2308

7. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
	 เลขที่	4	ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
	 จังหวัดมหาสารคาม	44000
 โทรศัพท์	0	4372	2077	โทรสาร	0	4372	2077

8. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 จังหวัดมุกดาหาร	(กศน.)	ซอยค่ายลูกเสือ	ถนนพิทักษ์พนมเขต	
	 ต�าบลมุกดาหาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	49000
 โทรศัพท์	0	4261	4401	โทรสาร	0	4261	4402

9. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
	 อาคารศาลากลางหลังใหม่
	 ถนนแจ้งสนิท	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดยโสธร	35000
 โทรศัพท์	0	4572	5180	โทรสาร	0	4572	5179
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10. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
	 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	(หลังเก่า)	ชั้น	2
	 ถนนเทวาภิบาล	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	45000
 โทรศัพท์	0	4351	3233	โทรสาร	0	4351	3244

11. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
	 ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเลย	ชั้น	1
	 หมู่ที่	1	ถนนจรัสศรี	ต�าบลกุดป่อง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเลย	42000
 โทรศัพท์	0	4281	4737	โทรสาร	0	4281	4742

12. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
	 อาคารที่ว่าการอ�าเภอเมืองศรีสะเกษ
	 ถนนหลักเมือง	ต�าบลเมืองเหนือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดศรีสะเกษ	33000
 โทรศัพท์	0	4564	3657	โทรสาร	0	4564	3658

13. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
	 เลขที่่	1903	ถนนศูนย์ราชการ	ต�าบลธาตุเชิงชุม	อ�าเภอเมือง	
	 จังหวัดสกลนคร	47000
 โทรศัพท์	0	4271	3400,	0	4271	2037	โทรสาร	0	4271	3400

14. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์	เลขที่	799	หมู่ที่	20	
	 ถนนเลี่ยงเมือง	ต�าบลนอกเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	32000
 โทรศัพท์	0	4404	0914	โทรสาร	0	4404	0915

15. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
	 ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์	สาขารัตนบุรี
	 เลขที่	258	หมู่	12	ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่	ต�าบลรัตนบุรี	อ�าเภอรัตนบุรี	
	 จังหวัดสุรินทร์	32130
 โทรศัพท์	0	4459	9266	โทรสาร	0	4459	9266
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16. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
	 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย	ชั้น	3
	 ถนนมิตรภาพ	ต�าบลหนองกอมเกาะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	43000
 โทรศัพท์	0	4241	3774	โทรสาร	0	4241	3775

17. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวล�าภู
	 อาคารส�านักงานบังคับคดีหนองบัวล�าภู	ชั้น	1
	 ศูนย์ราชการจังหวัด	ต�าบลล�าภู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	39000
 โทรศัพท์	0	4237	8404	โทรสาร	0	4237	8405

18. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ
	 อาคารศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ	 บริเวณศูนย์ราชการ	 ถนนชยางกูร	 
	 ต�าบลโนนหนามแท่ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ�านาจเจริญ	37000
 โทรศัพท์	0	4552	3171-2	โทรสาร	0	4552	3171-2

19. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี	
	 เลขท่ี	75	ถนนหมากแข้ง	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอดุรธาน	ี41000
 โทรศัพท์	0	4224	9345,	0	4224	9143-4	โทรสาร	0	4224	9345

20. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
	 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	ชั้น	4	ถนนแจ้งสนิท	ต�าบลแจระแม	
	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	34000
 โทรศัพท์	0	4534	4585	โทรสาร	0	4534	4585

21. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
	 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ	ชั้น	4	อ�าเภอเมือง	จังหวัดบึงกาฬ	38000
 โทรศัพท์	0	4249	2513,	0	4249	2514	
 โทรสาร	0	4249	2513,	0	4249	2514
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ภาคกลาง

1. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

	 ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี	ชั้น	2

	 เลขที่	200/16	หมู่ที่	12	ถนนแม่น�้าแม่กลอง	ต�าบลปากแพรก	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดกาญจนบุรี	71000

 โทรศัพท์	0	3456	4175	โทรสาร	0	3456	4254

2. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี

	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

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

 โทรศัพท์	0	3930	2480	โทรสาร	0	3930	2479
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3. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

	 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	(หลังเก่า)	ชั้น	3	

	 เลขที่	66/1	ถนนยุทธด�าเนิน	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

 โทรศัพท์	0	3851	4375	โทรสาร	0	3851	4375

4. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

	 เลขที่	178/18	หมู่ท่ี่	5	ต�าบลเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	20000

 โทรศัพท์	0	3846	7793-5	โทรสาร	0	3828	8933

5. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท

	 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท	ชั้น	2

	 ถนนพรหมประเสริฐ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยนาท	17000

 โทรศัพท์	0	5641	1928,	0	5641	1873	โทรสาร	0	5641	2103

6. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดตราด

	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด

	 เลขที่	1133	หมู่ที่	1	ต�าบลวังกระแจะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	23000

 โทรศัพท์	0	3952	4031-2	โทรสาร	0	3952	4033

7. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

	 เลขที่	161/3	หมู่ที่	13	ถนนนครนายก-รังสิต	ต�าบลท่าช้าง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดนครนายก	26000

 โทรศัพท์	0	3731	5002	โทรสาร	0	3731	5053

8. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

	 เลขที่	898/10	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลห้วยจระเข้	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดนครปฐม	73000

 โทรศัพท์	0	3421	3169	โทรสาร	0	3421	3165
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9. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

	 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	 (ชั้น	 2)	 

	 ถนนรัตนาธิเบศร์	ต�าบลบางกระสอ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

 โทรศัพท์	0	2589	0481	ต่อ	141	โทรสาร	0	2589	0481	ต่อ	141

10. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี

	 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	ชั้น	2	(หลังเก่า)

	 ถนนปทมุธาน-ีสามโคก	ต�าบลบางปรอท	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัปทมุธาน	ี12000

 โทรศัพท์	0	2581	3990-1	โทรสาร	0	2581	3990

11. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ชั้น	2	(หลังเก่า)

	 ต�าบลประจวบคีรีขันธ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77000

 โทรศัพท์	0	3260	1258	โทรสาร	0	3260	1326

12. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี

	 เลขที่	702	ถนนปราจีนอนุสรณ์	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดปราจีนบุรี	25000

 โทรศัพท์	0	3721	2088	โทรสาร	0	3721	1616

13. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 เลขที่	9/25	หมู่ที่	3	ต�าบลคลองสวนพลู	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000

 โทรศัพท์	0	3570	8387,	0	3570	8388

14. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

	 เรือนจ�ากลางจังหวัดเพชรบุรี

	 เลขที	่69	ถนนหน้าเรอืนจ�า	ต�าบลท่าราบ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเพชรบรุ	ี76000

 โทรศัพท์	0	3240	2590	โทรสาร	0	3240	2591
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15. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง

	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

	 เลขที่	144	หมู่ที่	2	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลเนินพระ	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดระยอง	21000

 โทรศัพท์	0	3801	1701	โทรสาร	0	3801	1702

16. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

	 เลขที่	666/4	หมู่ที่	5	ต�าบลเจดีย์หัก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	70000

 โทรศัพท์	0	3239	1406	โทรสาร	0	3239	1407

17. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม	ชั้น	2

	 เลขที่	118	ถนนสีดา	ต�าบลทะเลชุบศร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	15000

 โทรศัพท์	0	3678	2207	โทรสาร	0	3678	2206

18. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

	 ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

	 เลขที่	545/1	ชั้น	2	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสมุทรปราการ	10270

 โทรศัพท์	0	2395	3705,	0	2395	3882	โทรสาร	0	2395	3882

19. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม	ชั้น	1	เลขที่	212	หมู่ที่	3	ต�าบลลาดใหญ่	 

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสงคราม	75000

 โทรศัพท์	0	3471	8420-1	โทรสาร	0	3471	8421	ต่อ	210

20. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร	ชั้น	3

	 เลขที่	923/588	ถนนท่าปรง	ต�าบลมหาชัย	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000

 โทรศัพท์	0	3442	5236	โทรสาร	0	3442	6236
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21. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว

	 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

	 หอประชุมปางสีดา	ชั้น	2	ต�าบลท่าเกษม	อ�าเภอเมือง		

	 จังหวัดสระแก้ว	27000

 โทรศัพท์	0	3742	5320	โทรสาร	0	3742	5321

22. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี

	 เรือนจ�าจังหวัดสระบุรี

	 เลขที่	2	ซอย	17	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลปากเพรียว	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสระบุรี	18000

 โทรศัพท์	0	3621	3158	โทรสาร	0	3621	3159

23. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

	 อาคารศรีประมงค์	(ตลาดคลองถม)	เลขที่	259/6	หมู่ที่	7	

	 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน	(ตัดใหม่)	ต�าบลบางมัญ	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสิงห์บุรี	16000

 โทรศัพท์ 0	3652	3755-6	โทรสาร	0	3652	3755

24. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

	 อาคารบริษัทศรีพูนทรัพย์	(ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี)

	 เลขที่	137	ถนนมาลัยแมน	ต�าบลรั้วใหญ่	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสุพรรณบุรี	72000

 โทรศัพท์	0	3552	4126	โทรสาร	0	3552	4127

25. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง

	 เรือนจ�าจังหวัดอ่างทอง

	 เลขที่	47/25	หมู่ที่	2	ต�าบลศาลาแดง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดอ่างทอง	14000

 โทรศัพท์	0	3561	5787-8	โทรสาร	0	3561	5787
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1. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่

	 ศาลากลางจังหวัดกระบี่	(หลังเก่า)	ชั้น	2	

	 ถนนอุตรกิจ	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	81000	

 โทรศัพท์	0	7562	4551-2	โทรสาร	0	7562	4551-2

2. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร

	 ศาลากลางจังหวัดชุมพร	ชั้น	4	หมู่ที่	1

	 ถนนไตรรัตน์	ต�าบลนาชะอัง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	86000

 โทรศัพท์	0	7751	2164	โทรสาร	0	7751	2165

ภาคใต้
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3. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง

	 อาคารพุทธคุณพาหุง	ศาลากลางจังหวัดตรัง

	 ถนนพระรามหก	ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง	92000

 โทรศัพท์	0	7521	4562	โทรสาร	0	7521	4773

4. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 เลขที่	259	ถนนเทวบุรี	ต�าบลโพธิ์เสด็จ	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000

 โทรศัพท์	0	7534	4633	โทรสาร	0	7535	6139

5. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส

	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

	 (อาคารพาณิชย์)	เลขที่	156	ถนนสุริยะประดิษฐ์	ต�าบลบางนาค	อ�าเภอเมือง	 

	 จังหวัดนราธิวาส	96000

 โทรศัพท์	0	7353	1234-5	โทรสาร	0	7353	1234

6. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

	 เลขที่	49/7	ถนนกะลาพอ	ต�าบลจะบังติกอ	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดปัตตานี	94000

 โทรศัพท์	0	7333	4031-2	โทรสาร	0	7333	4031-2

7. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา

	 ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

	 เลขท่ี	4/2	ถนนเจรญิราษฎร์	ต�าบลท้ายช้าง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพงังา	82000

 โทรศัพท์	0	7648	1820	โทรสาร	0	7648	1819

8. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง

	 เลขที่	25	ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์	ต�าบลคูหาสวรรค์	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดพัทลุง	93000

 โทรศัพท์	0	7461	6241	โทรสาร	0	7461	6241

93

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice



9. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

	 เลขที่	38/14	ถนนรัตนโกสินทร์	200	ปี	ต�าบลตลาดเหนือ	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดภูเก็ต	83000

 โทรศัพท์	0	7621	5850,	0	7621	5975	โทรสาร	0	7621	5850

10. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

	 อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา	(หลังเก่า)	ชั้น	1	

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดยะลา	95000

 โทรศัพท์	0	7322	2624	โทรสาร	0	7322	2624

11. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง

	 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา	สาขาเบตง	(ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง)

	 ต�าบลเบตง	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา	95110

 โทรศัพท์	08	6480	5654,	0	7323	5004	โทรสาร	0	7323	5004

12. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง

	 เรือนจ�าจังหวัดระนอง	(อาคารจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์)

	 เลขที่	349	ถนนเรืองราษฎร์	ต�าบลเขานิเวศน์	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดระนอง	85000

 โทรศัพท์	0	7782	5446	โทรสาร	0	7782	5445

13. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

	 ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา

	 อาคารสรรพากร	(เดิม)	ชั้น	3	ถนนลูกเสือ	ต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสงขลา	90000

 โทรศัพท์	0	7430	7240	โทรสาร	0	7430	7241
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14. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล

	 ศาลากลางจังหวัดสตูล	(หลังใหม่)	ชั้น	1

	 ถนนสตูลธานี	ต�าบลพิมาน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสตูล	91000

 โทรศัพท์	0	7472	3032	โทรสาร	0	7472	3167

15. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 อาคารส�านักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

	 ตึกอัยการ	ชั้น	2	ถนนดอนนก	ต�าบลมะขามเตี้ย	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000

 โทรศัพท์	0	7728	8652	โทรสาร	0	7728	8652

16. ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

	 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอ�าเภอเกาะสมุย

	 เลขที่	95/30	หมู่ที่	5	ต�าบลมะเร็ต	อ�าเภอเกาะสมุย	

	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84310

 โทรศัพท์	0	7741	9199	โทรสาร	0	7741	8544
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

พลต�ารวจเอก	ชัชวาลย์	สุขสมจิตร์	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายชาญเชาวน์	ไชยานุกิจ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัย	ไทยเขียว	 	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันต�ารวจเอก	ดุษฎี	อารยวุฒิ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายพสิษฐ์	อัศววัฒนาพร	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันต�ารวจโท	พงษ์ธร	ธัญญสิริ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

บรรณาธิการ

นางสาวปทิตตา	โฉมประดิษฐ์	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ
	 	 	 	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองกลาง
	 	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะผู้จัดท�า

นางสาวอัญญรัตน์	กัมปนานนท์	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
	 	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวอรวิภา	เกือกรัมย์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล

กรมคุมประพฤติ,	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,	กรมบังคับคดี,	
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,	กรมราชทัณฑ์,	กรมสอบสวนคดีพิเศษ,

ส�านักงานกิจการยุติธรรม,	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,	
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน),
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม,	กองพัฒนายุติธรรมชุมชน
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