
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรพจิำรณำอนญุำตใหบ้คุคลภำยนอกทีป่ระสงคจ์ะเขำ้เยีย่มหรอืตดิตอ่
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

กรณีบคุคลภายนอก 

 

1. บคุคลภายนอกจะเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงัไดด้งันี้ 

 

(1) เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ าหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ าในการเขา้เยีย่มหรอืตดิต่อกับ

ผูต้อ้งขงั ตอ้งน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรทีอ่อกโดยทางราชการทีป่รากฏภาพถา่ย ไปแสดงตอ่พนักงานเรอืนจ าและให ้

เจา้พนักงานเรอืนจ าจดบนัทกึขอ้มลูบคุคลภายนอกผูเ้ขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่ไวเ้ป็นหลักฐานโดยเฉพาะความสมัพันธ ์เกีย่วขอ้งกับ

ผูต้อ้งขงั กจิธรุะหรอืประโยนใ์นการเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงันัน้ 

 

(2) เฉพาะผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บโอกาสใหไ้ดรั้บการเยีย่มหรอืตดิตอ่จากบคุคลภายนอก 

 

(3) ตอ้งเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่ในวนัและเวลาทีท่างเรอืนจ าก าหนดไว ้

 

 หากมเีหตพุเิศษจ าเป็นตอ้งพบผูต้อ้งขงันอกวนัและเวลาทีก่ าหนด ใหข้ออนุญาตตอ่ผูบ้ญัชาการเรอืนจ า แตต่อ้งไมใ่ชร่ะหวา่ง

เวลาทีเ่รอืนจ าไดน้ าผูต้อ้งขงัเขา้หอ้งขงัแลว้ และยังมไิดน้ าออกจากหอ้งขัง เวน้แตผู่บ้ัญชาการเรอืนจ าจะเห็นเป็นการจ าเป็นที่

สมควรจะอนุญาต 

 

 

 

2. เพือ่ประโยชนด์า้นการควบคมุหรอืความมั่นคงของเรอืนจ า ใหผู้บ้ญัชาการเรอืนจ าก าหนดใหผู้ต้อ้งขงัแจง้รายชือ่

บคุคลภายนอก ทีจ่ะเขา้มาพบหรอืตดิตอ่กับตนภายในเรอืนจ าไวล้ว่งหนา้ รายชือ่บคุคลภายนอกนัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิ 10 คน 

และหากจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงก็ใหส้ามารถด าเนนิการไดโ้ดยตอ้งแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 

 

 

ในกรณีมเีหตพุเิศษ ผูบ้ญัชาการเรอืนจ าอาจพจิารณาอนุญาตใหบ้คุคลภายนอก นอกเหนอืจากทีไ่ดแ้จง้รายชือ่ไวแ้ลว้ กอ่นเขา้

เยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขังก็ได ้

 

3. บคุคลภายนอกทีม่าขอเยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงั หากมเีหตอุยา่งหนึง่อย่างใดตอ่ไปนี ้จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มหรอื

ตดิตอ่ผูต้อ้งขงั 

 

 

(1) มอีาการมนึเมาหรอืเมาสรุา น่าจะกอ่ความเดอืดรอ้นร าคาญหรอืความไมเ่รยีบรอ้ย 

 

(2) มเีหตอุนัควรเชือ่วา่ถา้อนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงัแลว้ จะกอ่การรา้ยหรอืกระท าผดิกฎหมายขึน้ 

 

(3) มพีฤตกิารณ์ทีอ่าจกระทบตอ่ความมั่นคงของเรอืนจ า 

 

 

 

(4) แตง่กายผดิปกตนิยิมในทอ้งถิน่ หรอืไมส่ภุาพ หรอืสกปรกอยา่งรา้ยแรง 

 



(5) มกีริยิาวาจาไมส่ภุาพ 

 

(6) เป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรง 

 

 

 

(7) ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนักงานเรอืนจ า ซึง่ปฏบิตักิารโดยชอบดว้ยหนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

3. บคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงัจะตอ้งปฏบิัตติน ดงันี้ 

 

(1) อยูใ่นเขตทีเ่รอืนจ าก าหนดใหเ้ป็นทีเ่ยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงั 

 

(2) ไมก่ระท าดว้ยประการใดๆ ใหส้ ิง่ของเขา้มาหรอืใหอ้อกไปจากเรอืนจ า หรอืรับจาก หรอืสง่มอบแกผู่ต้อ้งขงั โดยมไิดรั้บ

อนุญาตจากเจา้พนักงานเรอืนจ า กรณีทีป่ระสงคจ์ะมอบเงนิตราใหก้บัผูต้อ้งขงั ใหน้ าฝากไวก้ับเจา้พนักงานเรอืนจ าทีท่างเรอืนจ า 

 

จัดไวใ้หเ้พือ่การนัน้ หรอืวธิกีารอืน่ทีก่รมราชทณัฑก์ าหนด 

 

(3) ไมแ่นะน า ชกัชวน แสดงกริยิาหรอืใหอ้าณัตสิญัญาณอย่างใดๆ แกผู่ต้อ้งขงั เพือ่กระท าผดิกฎหมายหรอืวนัิยผูต้อ้งขงั และไม่

เป็นสือ่กลางในการตดิตอ่กับผูต้อ้งขงัเกีย่วกบัสิง่ของตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการราชทัณฑ ์

 

(4) พูดภาษาไทย และออกเสยีงใหด้งัพอทีเ่จา้พนักงานเรอืนจ าผูค้วบคมุอยู ่ณ ทีนั่น้ไดย้นิ จะพูดภาษาอืน่ไดต้อ่เมือ่ไดรั้บ

อนุญาตเจา้พนักงานเรอืนจ า 

 

(5) ยนิยอมใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าฟังการสนทนา บนัทกึภาพหรอืเสยีง และตดัการสือ่สาร หากเห็นวา่ขอ้ความทีส่นทนา เป็นไป

โดยไมเ่หมาะสม ในกรณีทีเ่รอืนจ าจัดใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงัโดยการพูดคยุผา่นเครือ่งมอืสือ่สาร 

 

(6) ไมถ่า่ยภาพ หรอืเขยีนภาพ เกีย่วกบัผูต้อ้งขงัหรอืเรอืนจ า หรอืเขยีนแบบแปลน หรอืแผนทีเ่รอืนจ า เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจาก

กรมราชทณัฑ ์และแจง้ใหผู้บ้ัญชาการเรอืนจ าทราบกอ่นแลว้ 

 

 

 

(7) ไมใ่ชโ้ทรศพัทห์รอืเครือ่งมอืสือ่สารอืน่ใดในขณะเยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงั 

 

 

 

(8) ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคับเรอืนจ า และค าสัง่ของเจา้พนักงานเรอืนจ าซึง่ปฏบิตักิารโดยชอบดว้ยหนา้ที ่

 

4. ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัวา่บคุคลภายนอกทีม่าขออนุญาต หรอืไดรั้บอนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่แลว้ มสี ิง่ของทียั่งไมไ่ดรั้บอนุญาต

ตามขอ้ 3(2) หรอืสิง่ของตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑ ์เจา้พนักงานเรอืนจ ามอี านาจขอดหูรอืขอตรวจคน้ได ้หาก

บคุคลภายนอกนัน้เป็นชายใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าชายเป็นผูท้ าการตรวจคน้ หากเป็นหญงิใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าหญงิเป็นผูท้ า

การตรวจคน้ หรอืใหผู้นั้น้แสดงเองหรอืจัดใหช้ายหรอืหญงิอืน่ทีค่วรเชือ่ถอืท าการตรวจคน้แทนก็ได ้

 

5. บคุคลภายนอกทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาต หรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงัไดก้ระท าผดิระเบยีบนี ้เจา้พนักงาน



เรอืนจ า มอี านาจด าเนนิการใหอ้อกไปจากบรเิวณเรอืนจ า ทัง้นี ้หากมกีารขดัขนืเจา้พนักงานเรอืนจ ามอี านาจใชก้ าลงัพอสมควรที่

จะใหอ้อกไปพน้จากเรอืนจ าได ้

 

กรณีทนายความหรอืผูจ้ะเป็นทนายความ 

 

1. ทนายความหรอืผูจ้ะเป็นทนายความทีจ่ะขอพบผูต้อ้งขงัเกีย่วกับคดจีะตอ้งเป็นทนายความทีไ่ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็น

ทนายความตามกฎหมายวา่ดว้ยทนายความ และจะพบกับผูต้อ้งขงัไดเ้ฉพาะทนายความทีผู่ต้อ้งขงัตอ้งการพบเทา่นัน้ 

 

  ผูต้อ้งขงัทีท่นายความหรอืผูจ้ะเป็นทนายความจะขอเขา้พบตามวรรคหนึง่ตอ้งเป็นผูต้อ้งขงัหรอืจ าเลยในคดอีาญา 

 

เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 

 

2. ทนายความหรอืผูจ้ะเป็นทนายความจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขงัตามแบบค ารอ้งทีก่รมราชทณัฑก์ าหนด 

 

 ในกรณีทีท่นายความยืน่ค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขงั ประสงคจ์ะน าลา่มเขา้พบผูต้อ้งขงัดว้ย เนือ่งจากผูต้อ้งขงัเป็นชาวตา่งประเทศ 

หรอืเป็นชาวไทย ใชภ้าษาทอ้งถิน่ ไมส่ามารถพูดหรอืเขา้ใจภาษาไทยได ้หรอืผูต้อ้งขงัไมส่ามารถพูดหรอืไดย้นิหรอืสือ่

ความหมายได ้ใหแ้สดงบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัรทีอ่อกโดยทางราชการทีป่รากฏภาพถา่ย หรอืหนังสอืเดนิทางของลา่ม 

ประกอบค ารอ้งขอเขา้พบผูต้อ้งขงัและใหผู้บ้ญัชาการเรอืนจ าหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ า พจิารณาอนุญาต

ตามสมควร 

 

 หากปรากฏขอ้เท็จจรงิตอ่เจา้พนักงานเรอืนจ าวา่ลา่มทีไ่ดรั้บอนุญาตตามวรรคกอ่น ไดแ้สดงหลกัฐานหรอืขอ้ความอนัเป็นเท็จ 

หรอืกระท าผดิระเบยีบนี ้ใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าจดบนัทกึขอ้มูลในการกระท าความผดิไวเ้ป็นหลกัฐาน และมอี านาจด าเนนิการให ้

ออกจากบรเิวณเรอืนจ าได ้และไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เรอืนจ าในฐานะลา่มอกีตอ่ไป 

 

 เรอืนจ าทีไ่ดรั้บค ารอ้งใหแ้จง้ผูต้อ้งขงัไดท้ราบขอ้ความตามค ารอ้งเพือ่แจง้ความประสงคแ์ละเหตผุลวา่จะพบทนายความนัน้

หรอืไม่ 

 

  เมือ่ผูบ้ัญชาการเรอืนจ าหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ ามคีวามเห็นในค ารอ้งเป็นประการใดแลว้ ใหเ้จา้พนักงาน

เรอืนจ าแจง้ความเห็นหรอืค าสัง่นัน้ ใหท้นายความลงลายมอืชือ่รับทราบดว้ย 

 

3. ทนายความหรอืผูซ้ ึง่จะเป็นทนายความรายใดทีจ่ะขอเขา้พบผูต้อ้งขงัทีอ่ยูร่ะหวา่งการสอบสวนหรอืไตส่วนมลูฟ้องให ้

ทนายความรายนัน้ยืน่ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความตามกฎหมายวา่ดว้ยทนายความ เพือ่เป็นหลักฐานประกอบค ารอ้งของ

ผูต้อ้งขงัภายในเรอืนจ าดว้ย 

 

 

  ส าหรับทนายความรายใดทีผู่ต้อ้งขงัไดแ้ตง่ตัง้และคดเีขา้สูก่ระบวนการพจิารณาของศาลแลว้ ทนายความรายนัน้ตอ้งยืน่ส าเนา

ใบแตง่ทนายความทีศ่าลประทับรับไวใ้นส านวนคดใีหเ้ป็นทนายความของผูต้อ้งขงั ประกอบค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขงัภายในเรอืนจ า

ดว้ย เวน้แตเ่ป็นกรณีทีผู่ต้อ้งขงัยังไมแ่ตง่ตัง้ทนายความ 

 

 

  ในกรณีมเีหตพุเิศษอนัเกีย่วขอ้งกับการแตง่ตัง้ทนายความ เชน่ การถอนตวัของทนายความ การเสยีชวีติของทนายความ หรอื

การรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้ใหม ่ผูบ้ัญชาการเรอืนจ าอาจพจิารณาอนุญาตใหท้นายความเขา้พบผูต้อ้งขงัโดยไมต่อ้งมใีบแตง่

ทนายความหรอืใบแตง่ทนายความทีศ่าลประทบัรับไวใ้นส านวนคดใีหเ้ป็นทนายความของผูต้อ้งขงันัน้มาแสดงก็ได ้

 

4. ทนายความทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พบผูต้อ้งขงั ตอ้งพบหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงัคราวละหนึง่คน เวน้แตก่ารพบผูต้อ้งขงัซึง่เป็น

ผูต้อ้งหาร่วมหรอืจ าเลยร่วมในคดเีดยีวกนั และการพบนัน้เป็นไปเพือ่ประโยชนใ์นกระบวนการพจิารณาคด ีจะใหพ้บผูต้อ้งขัง

มากกวา่หนึง่คนก็ได ้

 

5. ทนายความทีป่ระสงคจ์ะขอเขา้พบผูต้อ้งขังซึง่เป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญา คดแีพ่ง หรอืคดปีกครอง ใหท้นายความผูนั้น้



ด าเนนิการตามขอ้ 1ขอ้ 2ขอ้ 3และขอ้ 4โดยอนุโลม 

 

6. ทนายความสามารถเขา้พบผูต้อ้งขงัไดต้ัง้แตเ่วลา 09.00 นาฬกิา ถงึ 15.30 นาฬกิา ของวนัราชการ 

 

  หากมเีหตพุเิศษจ าเป็นตอ้งพบผูต้อ้งขงันอกวนัเวลาในวรรคกอ่น ใหข้ออนุญาตตอ่ผูบ้ัญชาการเรอืนจ า แตต่อ้งไมใ่ชร่ะหวา่ง

เวลาทีเ่รอืนจ าไดน้ าผูต้อ้งขงัเขา้หอ้งขงัแลว้ และยังมไิดน้ าออกจากหอ้งขัง เวน้แตผู่บ้ัญชาการเรอืนจ าเห็นเป็นการจ าเป็นที่

สมควรจะอนุญาต 

 

7.ทนายความทีไ่ดรั้บอนุญาตใหพ้บผูต้อ้งขงั หากตอ้งการจะสงวนขอ้ความทีพู่ดกับผูต้อ้งขังเป็นความลบัใหแ้จง้เจา้พนักงาน

เรอืนจ าเจา้หนา้ทีท่ราบ และใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าผูค้วบคมุอยูใ่นระยะทีไ่ม่สามารถไดย้นิขอ้ความการสนทนา 

 

กรณีผูต้อ้งขงัป่วย 

 

1. ผูต้อ้งขงัทีเ่จ็บป่วยอาการหนักและไดรั้บการรักษาตวัอยูใ่นทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์หรอืสถานพยาบาลของเรอืนจ า 

หากผูอ้ านวยการทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์หรอืผูบ้ญัชาการเรอืนจ า หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ า จะ

อนุญาตใหผู้ต้อ้งขงันัน้ไดรั้บการเยีย่มจากญาตภิายในทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์หรอืสถานพยาบาลของเรอืนจ าก็ได ้

แลว้ตก่รณี โดยพจิารณาจากรายงานของแพทย ์หรอืเจา้หนา้ทีพ่ยาบาลประจ าสถานพยาบาลนัน้ 

 

2. ใหม้กีารเยีย่มผูต้อ้งขงัป่วยในระหวา่งวนัและเวลาราชการตามปกต ิโดยใหจ้ัดเยีย่มในทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑห์รอื

สถานพยาบาลของเรอืนจ าหรอืสถานทีอ่ืน่ใดอนัสมควร แตต่อ้งเป็นสถานทีท่ีญ่าตแิละผูต้อ้งขงัไดส้นทนากนัอย่างใกลช้ดิ และ

เยีย่มไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 30 นาท ี

 

 

 

3. บคุคลตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มผูต้อ้งขงัป่วย 

 

(1) บดิา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย 

 

(2) สาม ีหรอืภรรยา 

 

(3) บตุร หรอืหลาน 

 

(4) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนั หรอืพีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนั 

 

(5) ลงุ ป้า นา้ อา 

 

(6) บคุคลอืน่ทีม่คีวามสมัพันธใ์กลช้ดิหรอืผูท้ีผู่ต้อ้งขงัป่วยรอ้งขอ 

 

5. การเยีย่มโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

  เรอืนจ าอาจน าเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ระบบและเครือ่งมอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งมาใชเ้พือ่สนับสนุนและเพิม่

ประสทิธภิาพในการด าเนนิการ การเยีย่ม การตดิตอ่ของบคุคลภายนอกตอ่ผูต้อ้งขงั และการเขา้ดกูจิการหรอืตดิตอ่การงานกับ

เรอืนจ าตามระเบยีบนี้ก็ได ้ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ตามทีก่รมราชทณัฑก์ าหนด 

 

6. เจา้หนา้ทีจ่ะท าการแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบภายใน 1 วันท าการ นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

หมายเหต:ุ 

 ผูบ้ัญชาการเรอืนจ า ผูอ้ านวยการสถานทีก่กัขงั ผูอ้ านวยการสถานกักกนั มอี านาจใชด้ลุยพนิจิในการพจิารณาอนุญาต โดย

ค านงึถงึสภาพแวดลอ้ม สภาวะการณ์ตา่ง ๆ ภัยธรรมชาต ิสภาวะอากาศ อาทเิชน่ เกดิเหตกุารณ์ไมส่งบจากการจลาจลการ



ประทว้ง ทัง้ภายในและภายนอกเรอืนจ า สถานกกัขงั สถานกกักนั หรอืเกดิภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิและอตัราก าลงัเจา้หนา้ทีท่ีจ่ะ

ดแูลรักษาความปลอดภัยบคุคลภายนอกของเรอืนจ า สถานกักขงั สถานกักกนั แหง่นัน้ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

พร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เรอืนจ า ทณัฑสถาน ตอ่ไปนี ้สามารถเยีย่มทางไกล
ผา่นจอภาพ ได ้(Video Conference) 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่
 

1. ประชาชนทีม่คีวามประสงค ์จะเขา้เยีย่มผา่นทาง Video 
Conference ณ กรมราชทัณฑ ์สว่นกลาง (Call Center) เพือ่
เยีย่มผูต้อ้งขงัของเรอืนจ า 5 แหง่ ไดแ้ก ่เรอืนจ ากลางเชยีงใหม ่
เรอืนจ ากลางขอนแกน่ เรอืนจ ากลางนครราชสมีา เรอืนจ ากลาง
นครสวรรค ์เรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช))  
เรอืนจ า สถานกักกนั และสถานกกัขงั ทัว่ประเทศ (77 จังหวดั)/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 14:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
2. เยีย่มผา่นทาง Video Conference ณ ส านักงานยตุธิรรม
จังหวดั 5 แหง่ ไดแ้ก ่ส านักงานยตุธิรรมจังหวดัปัตตาน ีส านักงาน
ยตุธิรรมจังหวดัยะลา ส านักงานยตุธิรรมจังหวดันราธวิาส 
ส านักงานยุตธิรรมจังหวดัสตลู ศนูยย์ตุธิรรมชมุชนอ าเภอสายบรุ ี
จังหวดัปัตตาน ีเพือ่เยีย่มผูต้อ้งขงัของเรอืนจ า 10 แหง่ ไดแ้ก ่
เรอืนจ ากลางสงขลา เรอืนจ ากลางปัตตาน ีเรอืนจ ากลางยะลา 
เรอืนจ ากลางนราธวิาส  เรอืนจ าจังหวดัสงขลา เรอืนจ าจังหวัด
สตลู ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษสงขลา เรอืนจ าอ าเภอเบตง เรอืนจ า
อ าเภอนาทว ีทณัฑสถานหญงิสงขลา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 14:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของแบบฟอรม์ค าขอ

และเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กรมราชทณัฑ ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

ผูบ้ญัชาการเรอืนจ า/ผูอ้ านวยการทณัฑสถาน สถานกกักนั สถาน

กกัขงั พจิารณาเพือ่มคี าสัง่อนุญาตหรอืไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กรมราชทณัฑ ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกโดยทำงรำชกำรทีป่รำกฏ

ภำพภำ่ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบอนุญำตใหเ้ป็นทนำยควำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทนำยควำม 

(ออกโดยสภำทนำยควำม) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบแตง่ต ัง้ทนำยควำมทีศ่ำลประทบัรบัไวใ้นส ำนวนคดใีหเ้ป็น

ทนำยควำมของผูต้อ้งขงั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานศาลยุตธิรรม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองทณัฑวทิยา กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยตุธิรรม เลขที ่222 ถ.นนทบรุ ี1 ต.สวนใหญ ่อ.เมอืงนนทบรุ ี11000 โทร 

02 967 2222 

(หมายเหต:ุ -)  
2) เรอืนจ า สถานกักกนั และสถานกกัขงั ทัว่ประเทศ (77 จังหวดั) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Web site เรือ่งราวรอ้งทกุข ์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2T8PrWaUCCPJtSxfKxKeSKf-

9uBidmmkIjHMDNDUcj-EhEw/viewform 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขงัของทนายความ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 



- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 19/10/2561 

http://www.info.go.th/

