คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรพิจำรณำอนุญำตให้บค
ุ คลภำยนอกทีป
่ ระสงค์จะเข้ำเยีย
่ มหรือติดต่อ
ก ับผูต
้ อ
้ งข ังในเรือนจำ ตำมทีก
่ รมรำชท ัณฑ์กำหนด
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีบค
ุ คลภายนอก
1. บุคคลภายนอกจะเข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังได ้ดังนี้
(1) เมือ
่ ได ้รับอนุญาตจากผู ้บัญชาการเรือนจาหรือผู ้ได ้รับมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจาในการเข ้าเยีย
่ มหรือติดต่ อกับ
ผู ้ต ้องขัง ต ้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรทีอ
่ อกโดยทางราชการทีป
่ รากฏภาพถ่าย ไปแสดงต่อพนั กงานเรือนจาและให ้
เจ ้าพนักงานเรือนจาจดบันทึกข ้อมูลบุคคลภายนอกผู ้เข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อไว ้เป็ นหลักฐานโดยเฉพาะความสัมพันธ์ เกีย
่ วข ้องกับ
ผู ้ต ้องขัง กิจธุระหรือประโยน์ในการเข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังนัน
้
(2) เฉพาะผู ้ต ้องขังทีไ่ ด ้รับโอกาสให ้ได ้รับการเยีย
่ มหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก
(3) ต ้องเข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อในวันและเวลาทีท
่ างเรือนจากาหนดไว ้
หากมีเหตุพเิ ศษจาเป็ นต ้องพบผู ้ต ้องขังนอกวันและเวลาทีก
่ าหนด ให ้ขออนุญาตต่อ ผู ้บัญชาการเรือนจา แต่ต ้องไม่ใช่ระหว่าง
เวลาทีเ่ รือนจาได ้นาผู ้ต ้องขังเข ้าห ้องขังแล ้ว และยังมิได ้นาออกจากห ้องขัง เว ้นแต่ผู ้บัญชาการเรือนจาจะเห็นเป็ นการจาเป็ นที่
สมควรจะอนุญาต

่
2. เพือ
่ ประโยชน์ด ้านการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจา ให ้ผู ้บัญชาการเรือนจากาหนดให ้ผู ้ต ้องขังแจ ้งรายชือ
่ บุคคลภายนอกนัน
บุคคลภายนอก ทีจ
่ ะเข ้ามาพบหรือติดต่อกับตนภายในเรือนจาไว ้ล่วงหน ้า รายชือ
้ ให ้มีจานวนไม่เกิน 10 คน
และหากจะแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงก็ให ้สามารถดาเนินการได ้โดยต ้องแจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน

่ ไว ้แล ้ว ก่อนเข ้า
ในกรณีมเี หตุพเิ ศษ ผู ้บัญชาการเรือนจาอาจพิจารณาอนุญาตให ้บุคคลภายนอก นอกเหนือจากทีไ่ ด ้แจ ้งรายชือ
เยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังก็ได ้
3. บุคคลภายนอกทีม
่ าขอเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขัง หากมีเหตุอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี้ จะไม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าเยีย
่ มหรือ
ติดต่อผู ้ต ้องขัง

(1) มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรา น่าจะก่อความเดือดร ้อนราคาญหรือความไม่เรียบร ้อย
่ ว่าถ ้าอนุญาตให ้เยีย
(2) มีเหตุอน
ั ควรเชือ
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังแล ้ว จะก่อการร ้ายหรือกระทาผิดกฎหมายขึน
้
(3) มีพฤติการณ์ทอ
ี่ าจกระทบต่อความมั่นคงของเรือนจา

(4) แต่งกายผิดปกตินย
ิ มในท ้องถิน
่ หรือไม่สภ
ุ าพ หรือสกปรกอย่างร ้ายแรง

(5) มีกริ ย
ิ าวาจาไม่สภ
ุ าพ
(6) เป็ นโรคติดต่อร ้ายแรง

(7) ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสัง่ ของเจ ้าพนักงานเรือนจา ซึง่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยชอบด ้วยหน ้าที่

3. บุคคลภายนอกทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังจะต ้องปฏิบัต ต
ิ น ดังนี้
(1) อยูใ่ นเขตทีเ่ รือนจากาหนดให ้เป็ นทีเ่ ยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขัง
(2) ไม่กระทาด ้วยประการใดๆ ให ้สิง่ ของเข ้ามาหรือให ้ออกไปจากเรือนจา หรือรับจาก หรือส่งมอบแก่ผู ้ต ้องขัง โดยมิได ้รับ
อนุญาตจากเจ ้าพนั กงานเรือนจา กรณีทป
ี่ ระสงค์จะมอบเงินตราให ้กับผู ้ต ้องขัง ให ้นาฝากไว ้กับเจ ้าพนั กงานเรือนจาทีท
่ างเรือนจา
จัดไว ้ให ้เพือ
่ การนัน
้ หรือวิธก
ี ารอืน
่ ทีก
่ รมราชทัณฑ์กาหนด
ั ญาณอย่างใดๆ แก่ผู ้ต ้องขัง เพือ
(3) ไม่แนะนา ชักชวน แสดงกิรย
ิ าหรือให ้อาณั ตส
ิ ญ
่ กระทาผิดกฎหมายหรือวินัยผู ้ต ้องขัง และไม่
่ กลางในการติดต่อกับผู ้ต ้องขังเกีย
เป็ นสือ
่ วกับสิง่ ของต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยการราชทัณฑ์
(4) พูดภาษาไทย และออกเสียงให ้ดังพอทีเ่ จ ้าพนั กงานเรือนจาผู ้ควบคุมอยู่ ณ ทีน
่ ัน
้ ได ้ยิน จะพูดภาษาอืน
่ ได ้ต่อเมือ
่ ได ้รับ
อนุญาตเจ ้าพนั กงานเรือนจา
่ สาร หากเห็นว่าข ้อความทีส
(5) ยินยอมให ้เจ ้าพนั กงานเรือนจาฟั งการสนทนา บันทึกภาพหรือเสียง และตัดการสือ
่ นทนา เป็ นไป
่ สาร
โดยไม่เหมาะสม ในกรณีทเี่ รือนจาจัดให ้เยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังโดยการพูดคุยผ่านเครือ
่ งมือสือ
(6) ไม่ถา่ ยภาพ หรือเขียนภาพ เกีย
่ วกับผู ้ต ้องขังหรือเรือนจา หรือเขียนแบบแปลน หรือแผนทีเ่ รือนจา เว ้นแต่ได ้รับอนุญาตจาก
กรมราชทัณฑ์ และแจ ้งให ้ผู ้บัญชาการเรือนจาทราบก่อนแล ้ว

่ สารอืน
(7) ไม่ใช ้โทรศัพท์หรือเครือ
่ งมือสือ
่ ใดในขณะเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขัง

(8) ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบ ข ้อบังคับเรือนจา และคาสัง่ ของเจ ้าพนั กงานเรือนจาซึง่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยชอบด ้วยหน ้าที่
4. ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสัยว่าบุคคลภายนอกทีม
่ าขออนุญาต หรือได ้รับอนุญาตให ้เยีย
่ มหรือติดต่อแล ้ว มีสงิ่ ของทีย
่ ังไม่ได ้รับอนุญาต
ตามข ้อ 3(2) หรือสิง่ ของต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยการราชทัณฑ์ เจ ้าพนักงานเรือนจามีอานาจขอดูหรือขอตรวจค ้นได ้ หาก
บุคคลภายนอกนัน
้ เป็ นชายให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาชายเป็ นผู ้ทาการตรวจค ้น หากเป็ นหญิงให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาหญิงเป็ นผู ้ทา
่ ถือทาการตรวจค ้นแทนก็ได ้
การตรวจค ้น หรือให ้ผู ้นัน
้ แสดงเองหรือจัดให ้ชายหรือหญิงอืน
่ ทีค
่ วรเชือ
5. บุคคลภายนอกทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต หรือทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังได ้กระทาผิดระเบียบนี้ เจ ้าพนักงาน

เรือนจา มีอานาจดาเนินการให ้ออกไปจากบริเวณเรือนจา ทัง้ นี้ หากมีการขัดขืนเจ ้าพนักงานเรือนจามีอานาจใช ้กาลังพอสมควรที่
จะให ้ออกไปพ ้นจากเรือนจาได ้
กรณีทนายความหรือผู ้จะเป็ นทนายความ
1. ทนายความหรือผู ้จะเป็ นทนายความทีจ
่ ะขอพบผู ้ต ้องขังเกีย
่ วกับคดีจะต ้องเป็ นทนายความทีไ่ ด ้รับใบอนุญาตให ้เป็ น
ทนายความตามกฎหมายว่าด ้วยทนายความ และจะพบกับผู ้ต ้องขังได ้เฉพาะทนายความทีผ
่ ู ้ต ้องขังต ้องการพบเท่านัน
้
ผู ้ต ้องขังทีท
่ นายความหรือผู ้จะเป็ นทนายความจะขอเข ้าพบตามวรรคหนึง่ ต ้องเป็ นผู ้ต ้องขังหรือจาเลยในคดีอาญา
เว ้นแต่เป็ นกรณีตามข ้อ 5
2. ทนายความหรือผู ้จะเป็ นทนายความจะต ้องยืน
่ คาร ้องขอพบผู ้ต ้องขังตามแบบคาร ้องทีก
่ รมราชทัณฑ์กาหนด
ในกรณีทท
ี่ นายความยืน
่ คาร ้องขอพบผู ้ต ้องขัง ประสงค์จะนาล่ามเข ้าพบผู ้ต ้องขังด ้วย เนือ
่ งจากผู ้ต ้องขังเป็ นชาวต่างประเทศ
่
หรือเป็ นชาวไทย ใช ้ภาษาท ้องถิน
่ ไม่สามารถพูดหรือเข ้าใจภาษาไทยได ้ หรือผู ้ต ้องขังไม่สามารถพูดหรือได ้ยินหรือสือ
ความหมายได ้ ให ้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรทีอ
่ อกโดยทางราชการทีป
่ รากฏภาพถ่าย หรือหนังสือเดินทางของล่าม
ประกอบคาร ้องขอเข ้าพบผู ้ต ้องขังและให ้ผู ้บัญชาการเรือนจาหรือผู ้ได ้รับมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจา พิจารณาอนุญาต
ตามสมควร
หากปรากฏข ้อเท็จจริงต่อเจ ้าพนักงานเรือนจาว่าล่ามทีไ่ ด ้รับอนุญาตตามวรรคก่อน ได ้แสดงหลักฐานหรือข ้อความอันเป็ นเท็จ
หรือกระทาผิดระเบียบนี้ ให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาจดบันทึกข ้อมูลในการกระทาความผิดไว ้เป็ นหลักฐาน และมีอานาจดาเนินการให ้
ออกจากบริเวณเรือนจาได ้ และไม่อนุญาตให ้เข ้าเรือนจาในฐานะล่ามอีกต่อไป
เรือนจาทีไ่ ด ้รับคาร ้องให ้แจ ้งผู ้ต ้องขังได ้ทราบข ้อความตามคาร ้องเพือ
่ แจ ้งความประสงค์และเหตุผลว่าจะพบทนายความนัน
้
หรือไม่
เมือ
่ ผู ้บัญชาการเรือนจาหรือผู ้ได ้รับมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจามีความเห็นในคาร ้องเป็ นประการใดแล ้ว ให ้เจ ้าพนั กงาน
่ รับทราบด ้วย
เรือนจาแจ ้งความเห็นหรือคาสัง่ นัน
้ ให ้ทนายความลงลายมือชือ
3. ทนายความหรือผู ้ซึง่ จะเป็ นทนายความรายใดทีจ
่ ะขอเข ้าพบผู ้ต ้องขังทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการสอบสวนหรือไต่สวนมูลฟ้ องให ้
ทนายความรายนัน
้ ยืน
่ สาเนาใบอนุญาตให ้เป็ นทนายความตามกฎหมายว่าด ้วยทนายความ เพือ
่ เป็ นหลักฐานประกอบคาร ้องของ
ผู ้ต ้องขังภายในเรือนจาด ้วย

่ ระบวนการพิจารณาของศาลแล ้ว ทนายความรายนัน
สาหรับทนายความรายใดทีผ
่ ู ้ต ้องขังได ้แต่งตัง้ และคดีเข ้าสูก
้ ต ้องยืน
่ สาเนา
ใบแต่งทนายความทีศ
่ าลประทับรับไว ้ในสานวนคดีให ้เป็ นทนายความของผู ้ต ้องขัง ประกอบคาร ้องขอพบผู ้ต ้องขังภายในเรือนจา
ด ้วย เว ้นแต่เป็ นกรณีทผ
ี่ ู ้ต ้องขังยังไม่แต่งตัง้ ทนายความ

ในกรณีมเี หตุพเิ ศษอันเกีย
่ วข ้องกับการแต่งตัง้ ทนายความ เช่น การถอนตัวของทนายความ การเสียชีวต
ิ ของทนายความ หรือ
การรือ
้ ฟื้ นคดีอาญาขึน
้ ใหม่ ผู ้บัญชาการเรือนจาอาจพิจารณาอนุญาตให ้ทนายความเข ้าพบผู ้ต ้องขังโดยไม่ต ้องมีใบแต่ง
ทนายความหรือใบแต่งทนายความทีศ
่ าลประทับรับไว ้ในสานวนคดีให ้เป็ นทนายความของผู ้ต ้องขังนัน
้ มาแสดงก็ได ้
4. ทนายความทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เข ้าพบผู ้ต ้องขัง ต ้องพบหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังคราวละหนึง่ คน เว ้นแต่การพบผู ้ต ้องขังซึง่ เป็ น
ผู ้ต ้องหาร่วมหรือจาเลยร่วมในคดีเดียวกัน และการพบนัน
้ เป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาคดี จะให ้พบผู ้ต ้องขัง
มากกว่าหนึง่ คนก็ได ้
5. ทนายความทีป
่ ระสงค์จะขอเข ้าพบผู ้ต ้องขังซึง่ เป็ นผู ้เสียหายในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ให ้ทนายความผู ้นัน
้

ดาเนินการตามข ้อ 1ข ้อ 2ข ้อ 3และข ้อ 4โดยอนุโลม
ิ ถึง 15.30 นาฬกา
ิ ของวันราชการ
6. ทนายความสามารถเข ้าพบผู ้ต ้องขังได ้ตัง้ แต่เวลา 09.00 นาฬกา
หากมีเหตุพเิ ศษจาเป็ นต ้องพบผู ้ต ้องขังนอกวันเวลาในวรรคก่อน ให ้ขออนุญาตต่อผู ้บัญชาการเรือนจา แต่ต ้องไม่ใช่ระหว่าง
เวลาทีเ่ รือนจาได ้นาผู ้ต ้องขังเข ้าห ้องขังแล ้ว และยังมิได ้นาออกจากห ้องขัง เว ้นแต่ผู ้บัญชาการเรือนจาเห็นเป็ นการจาเป็ นที่
สมควรจะอนุญาต
7.ทนายความทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้พบผู ้ต ้องขัง หากต ้องการจะสงวนข ้อความทีพ
่ ูดกับผู ้ต ้องขังเป็ นความลับให ้แจ ้งเจ ้าพนักงาน
เรือนจาเจ ้าหน ้าทีท
่ ราบ และให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาผู ้ควบคุมอยูใ่ นระยะทีไ่ ม่สามารถได ้ยินข ้อความการสนทนา
กรณีผู ้ต ้องขังป่ วย
1. ผู ้ต ้องขังทีเ่ จ็บป่ วยอาการหนักและได ้รับการรักษาตัวอยูใ่ นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือสถานพยาบาลของเรือนจา
หากผู ้อานวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือผู ้บัญชาการเรือนจา หรือผู ้ได ้รับมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจา จะ
อนุญาตให ้ผู ้ต ้องขังนัน
้ ได ้รับการเยีย
่ มจากญาติภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือสถานพยาบาลของเรือนจาก็ได ้
แล ้วต่กรณี โดยพิจารณาจากรายงานของแพทย์ หรือเจ ้าหน ้าทีพ
่ ยาบาลประจาสถานพยาบาลนัน
้
2. ให ้มีการเยีย
่ มผู ้ต ้องขังป่ วยในระหว่างวันและเวลาราชการตามปกติ โดยให ้จัดเยีย
่ มในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือ
สถานพยาบาลของเรือนจาหรือสถานทีอ
่ น
ื่ ใดอันสมควร แต่ต ้องเป็ นสถานทีท
่ ญ
ี่ าติและผู ้ต ้องขังได ้สนทนากันอย่างใกล ้ชิด และ
เยีย
่ มได ้ครัง้ ละไม่เกิน 30 นาที

3. บุคคลต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ ทีจ
่ ะได ้รับอนุญาตให ้เข ้าเยีย
่ มผู ้ต ้องขังป่ วย
(1) บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
(2) สามี หรือภรรยา
(3) บุตร หรือหลาน
(4) พีน
่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพีน
่ ้องร่วมบิด าหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ลุง ป้ า น ้า อา
(6) บุคคลอืน
่ ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ใกล ้ชิดหรือผู ้ทีผ
่ ู ้ต ้องขังป่ วยร ้องขอ
5. การเยีย
่ มโดยใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรือนจาอาจนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบและเครือ
่ งมืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเี่ กีย
่ วข ้องมาใช ้เพือ
่ สนับสนุนและเพิม
่
ประสิทธิภาพในการดาเนินการ การเยีย
่ ม การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู ้ต ้องขัง และการเข ้าดูกจ
ิ การหรือติดต่อการงานกับ
เรือนจาตามระเบียบนี้ก็ได ้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี าร ตามทีก
่ รมราชทัณฑ์กาหนด
6. เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทาการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ทราบภายใน 1 วันทาการ นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ
หมายเหตุ:
ผู ้บัญชาการเรือนจา ผู ้อานวยการสถานทีก
่ ก
ั ขัง ผู ้อานวยการสถานกักกัน มีอานาจใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการพิจารณาอนุญาต โดย
คานึงถึงสภาพแวดล ้อม สภาวะการณ์ตา่ ง ๆ ภัยธรรมชาติ สภาวะอากาศ อาทิเช่น เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจากการจลาจลการ

ประท ้วง ทัง้ ภายในและภายนอกเรือนจา สถานกักขัง สถานกักกัน หรือเกิดภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติ และอัตรากาลังเจ ้าหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะ
ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจา สถานกักขัง สถานกักกัน แห่งนัน
้ เป็ นต ้น
ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื บริการ
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้
ไม่สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต
่ ้องยืน
่ เพิม
่ เติม โดยผู ้
ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่
คาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมายเหตุ: (เรือนจา ทัณฑสถาน ต่อไปนี้ สามารถเยีย
่ มทางไกล
ผ่านจอภาพ ได ้ (Video Conference) 2 ช่องทาง ได ้แก่

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 14:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

1. ประชาชนทีม
่ ค
ี วามประสงค์ จะเข ้าเยีย
่ มผ่านทาง Video
Conference ณ กรมราชทัณฑ์ ส่วนกลาง (Call Center) เพือ
่
เยีย
่ มผู ้ต ้องขังของเรือนจา 5 แห่ง ได ้แก่ เรือนจากลางเชียงใหม่

เรือนจากลางขอนแก่น เรือนจากลางนครราชสีมา เรือนจากลาง
นครสวรรค์ เรือนจากลางนครศรีธรรมราช))
เรือนจา สถานกักกัน และสถานกักขัง ทัว่ ประเทศ (77 จังหวัด)/
ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
2. เยีย
่ มผ่านทาง Video Conference ณ สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัด 5 แห่ง ได ้แก่ สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดปั ตตานี สานั กงาน
ยุตธิ รรมจังหวัดยะลา สานั กงานยุตธิ รรมจังหวัดนราธิวาส
สานั กงานยุตธิ รรมจังหวัดสตูล ศูนย์ยต
ุ ธิ รรมชุมชนอาเภอสายบุรี
จังหวัดปั ตตานี เพือ
่ เยีย
่ มผู ้ต ้องขังของเรือนจา 10 แห่ง ได ้แก่
เรือนจากลางสงขลา เรือนจากลางปั ตตานี เรือนจากลางยะลา
เรือนจากลางนราธิวาส เรือนจาจังหวัดสงขลา เรือนจาจังหวัด
สตูล ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา เรือนจาอาเภอเบตง เรือนจา
อาเภอนาทวี ทัณฑสถานหญิงสงขลา/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 14:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 ชัว่ โมง
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความครบถ ้วนถูกต ้องของแบบฟอร์มคาขอ
และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ผู ้บัญชาการเรือนจา/ผู ้อานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน สถาน
กักขัง พิจารณาเพือ
่ มีคาสัง่ อนุญาตหรือไม่อนุญาต
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ

ระยะเวลำ
2 ชัว่ โมง

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กรมราชทัณฑ์

1 ชัว่ โมง

กรมราชทัณฑ์

ลำด ับ
1)

2)

3)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
บ ัตรประจำต ัวประชำชนหรือบ ัตรทีอ
่ อกโดยทำงรำชกำรทีป
่ รำกฏ
ภำพภ่ำย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยทนำยควำม
(ออกโดยสภำทนำยควำม)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบแต่งตงทนำยควำมที
ั้
ศ
่ ำลประท ับร ับไว้ในสำนวนคดีให้เป็น
ทนำยควำมของผูต
้ อ
้ งข ัง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
ไม่มค
ี ำ่ ธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

-

สานั กงานศาลยุตธิ รรม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม เลขที่ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี 11000 โทร
02 967 2222
(หมายเหตุ: -)
2)
เรือนจา สถานกักกัน และสถานกักขัง ทัว่ ประเทศ (77 จังหวัด)
(หมายเหตุ: -)
3)
Web site เรือ
่ งราวร ้องทุกข์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2T8PrWaUCCPJtSxfKxKeSKf9uBidmmkIjHMDNDUcj-EhEw/viewform
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต กทม. 10300))
5)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
คาร ้องขอพบผู ้ต ้องขังของทนายความ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 19/10/2561

