คูมือสําหรับประชาชน : การพิจารณาอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ประสงคจะเขาเยี่ยมหรือติดตอกับ
ผูตองขังในเรือนจํา ตามที่กรมราชทัณฑกําหนด
หนวยงานที่ใหบริการ : เรือนจําอําเภอธัญบุรี กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีบุคคลภายนอก
1. บุคคลภายนอกจะเขาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังไดดังนี้
(1) เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจําหรือผูไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการเรือนจําในการเขาเยี่ยมหรือติดตอ
กับผูตองขังตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถายไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
(2) เฉพาะผูตองขังที่ไดรับโอกาสใหไดรับการเยี่ยมหรือติดตอจากบุคคลภายนอก
(3) ตองเขาเยี่ยมหรือติดตอในวันและเวลาที่ทางเรือนจํากําหนดไว
หากมีเหตุพิเศษจําเปนตองพบผูตองขังนอกวันและเวลาที่กําหนด ใหขออนุญาตตอผูบ ัญชาการเรือนจํา แตตองไมใช
ระหวางเวลาที่เรือนจําไดนําผูตองขังเขาหองขังแลว และยังมิไดนําออกจากหองขัง เวนแตผูบัญชาการเรือนจําจะเห็น
ความจําเปนที่สมควรอนุญาต
2. บุคคลภายนอกที่มาขอเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง หากมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยม
หรือติดตอผูตองขัง
(1) มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรา นาจะกอความเดือดรอนรําคาญหรือความไมเรียบรอย
(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาถาอนุญาตใหเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังได จะกอการรายหรือกระทําผิดกฎหมายขึ้น
(3) แตงกายผิดปกตินิยมในทองถิ่น หรือไมสภุ าพ หรือสกปรกอยางรายแรง
(4) ไมมีกิจเกี่ยวของ หรือรูจักเปนญาติมิตรกับผูตองขัง
(5) มีกิริยาวาจาไมสุภาพ
(6) เปนโรคติดตอรายแรง
3. บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังจะตองปฏิบัติตน ดังนี้
(1) อยูในเขตที่ทางการเรือนจํากําหนดใหเปนที่เยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง
(2) ไมนําสิ่งของใดๆ เขามาหรือนําออกจากเรือนจํา สงมอบใหหรือรับจากผูตองขังโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ กรณีที่ประสงคจะมอบเงินใหกับผูตองขัง ใหนําฝากไวกับพนักงานเจาหนาที่ที่ทางเรือนจําจัดไวใหเพื่อการนั้น
(3) ไมแนะนํา ชักชวน แสดงกิริยาหรือใหอาณัติสัญญาณอยางใดๆ แกผูตองขัง เพื่อกระทําผิดกฎหมายหรือวินัยผูตองขัง
(4) พูดภาษาไทย และออกเสียงใหดังพอที่พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมอยู ณ ที่นั้นไดยินจะพูดภาษาอื่นไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(5) ยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ฟงการสนทนา บันทึกเสียง และตัดการสื่อสาร หากเห็นวาขอความที่สนทนาเปนไป
โดยไมเหมาะสม ในกรณีที่เรือนจําจัดใหเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังโดยการพูดคุยผานเครื่องมือสื่อสาร

(6) ไมถายภาพ หรือเขียนภาพ เกี่ยวกับผูตองขังหรือเรือนจํา หรือเขียนแบบแปลน หรือแผนที่เรือนจํา เวนแตไดรับ
อนุญาตจากกรมราชทัณฑ และแจงใหผูบัญชาการเรือนจําทราบกอนแลว
4. ในกรณีที่มีขอสงสัยวาบุคคลภายนอกที่มาขออนุญาต หรือไดรับอนุญาตใหเยี่ยมหรือติดตอแลว มีสิ่งของที่ยงั ไมไดรับ
อนุญาตตามขอ 3(2) หรือเงิน หรือสิ่งของตองหามตามกฎหมายวาดวยการราชทัณฑ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขอดูหรือ
ขอตรวจคนได หากบุคคลภายนอกนั้นเปนชายใหพนักงานเจาหนาที่ชายเปนผูทําการตรวจคน หากเปนหญิงใหพนักงาน
เจาหนาที่หญิงเปนผูทําการตรวจคน หรือใหผูนั้นแสดงเองหรือจัดใหชายหรือหญิงอื่นที่ควรเชื่อถือทําการตรวจคนแทนก็ได
5. บุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาต หรือที่ไดรับอนุญาตใหเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังไดกระทําผิดขอบังคับที่กรม
ราชทัณฑกําหนดพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการใหออกไปจากบริเวณเรือนจํา ทั้งนี้ หากมีการขัดขืนพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจใชกําลังพอสมควรที่จะใหออกไปพนจากเรือนจําได
กรณีทนายความ
1. ทนายความที่จะขอพบผูตองขังจะตองเปนทนายความที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความตามกฎหมายวาดวย
ทนายความ และจะเขาเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังไดเฉพาะทนายความที่ผูตองขังตองการพบเทานั้น
2. ทนายความจะตองยื่นคํารองขอพบผูตองขังตามแบบคํารองที่กรมราชทัณฑกําหนด
เรือนจําที่ไดรับคํารองใหแจงผูตองขังไดทราบขอความตามคํารอง เพื่อแจงความประสงคและเหตุผลวาจะพบทนายความ
นั้นหรือไม
เมื่อผูบ ัญชาการเรือนจําหรือผูไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการเรือนจํามีความเห็นในคํารองเปนประการใดแลว ให
พนักงานเจาหนาที่แจงความเห็นหรือคําสั่งนั้น ใหทนายความลงลายมือชื่อรับทราบดวย
3. ทนายความรายใดที่จะขอเขาพบผูตองขังที่อยูระหวางการสอบสวนหรือไตสวนมูลฟองใหทนายความรายนั้นยื่นสําเนา
ใบอนุญาตใหเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ เพื่อเปนหลักฐานประกอบคํารองขอพบผูตองขังภายใน
เรือนจําดวย
สําหรับทนายความรายใดที่ผูตองขังไดแตงตั้งและคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลแลว ทนายความรายนั้นตองยื่น
สําเนาใบแตงตั้งทนายความที่ศาลประทับรับไวในสํานวนคดีใหเปนทนายความของผูตองขัง ประกอบคํารองขอพบผูตองขัง
ภายในเรือนจําดวย เวนแตเปนกรณีที่ผูตองขังยังไมแตงตั้งทนายความ
ในกรณีมีเหตุพิเศษอันเกี่ยวของกับการแตงตั้งทนายความ การถอนตัวของทนายความการเสียชีวิตของทนายความ หรือ
การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นใหม ผูบัญชาการเรือนจําอาจพิจารณาอนุญาตใหทนายความเขาพบผูตองขังโดยไมตองมีใบแตง
ทนายความหรือใบแตงทนายความที่ศาลประทับไวในสํานวนคดีใหเปนทนายความของผูตอ งขังนั้นมาแสดง ก็ได
4. ทนายความที่ไดรับอนุญาตใหเขาพบผูตองขัง ตองพบหรือติดตอกับผูตองขังคราวละหนึ่งคน เวนแตการพบผูตองขังซึ่ง
เปนผูตองหารวมหรือจําเลยรวมในคดีเดียวกัน และการพบนั้นเปนไปเพื่อประโยชนในกระบวนการพิจารณาคดี จะใหพบ
ผูตองขังมากกวาหนึ่งคนก็ได
5. ทนายความที่ประสงคจะขอเขาพบผูตองขังซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีปกครอง ใหทนายความผูนั้น
ดําเนินการตามขอ 1ขอ 2ขอ 3และขอ 4โดยอนุโลม
6. ทนายความสามารถเขาพบผูตองขังไดตั้งแตเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ของวันทําการ
หากมีเหตุพิเศษจําเปนตองพบผูตองขังนอกวันเวลาในวรรคกอน ใหขออนุญาตตอผูบัญชาการเรือนจํา แตตองไมใช
ระหวางเวลาที่เรือนจําไดนําผูตองขังเขาหองขังแลว และยังมิไดนําออกจากหอง เวนแตผูบัญชาการเรือนจําจะเห็นความจํา
เปนที่สมควรอนุญาต

7.ทนายความที่ไดรับอนุญาตใหพบผูตอ งขัง หากตองการจะสงวนขอความที่พูดกับผูตองขังเปนความลับใหแจงพนักงาน
เจาหนาที่ทราบ และใหพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมอยูในระยะที่ไมสามารถไดยินขอความการสนทนา
กรณีผูตองขังปวย
1. ผูตองขังปวยหมายถึง ผูตองขังที่เจ็บปวยอาการหนักและไดรับการรักษาตัวอยูในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ หรือ
สถานพยาบาลของเรือนจํา โดยไดรับการอนุญาตจากผูอํานวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ หรือผูบัญชาการ
เรือนจํา ใหสามารถเยี่ยมได
2. การเยี่ยมผูตองขังปวยใหเยี่ยมไดในระหวางวันและเวลาราชการปกติ โดยใหจัดเยี่ยมในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
หรือสถานพยาบาลของเรือนจําหรือสถานที่อื่นใดอันสมควร แตตองเปนสถานที่ญาติและผูตองขังไดสนทนากันอยางใกลชิด
และเยี่ยมไดครั้งละไมเกิน 30 นาที
3. ญาติตอไปนี้เทานั้นที่จะไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมผูตองขังปวย
(1) บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย
(2) สามี หรือภรรยา
(3) บุตร ธิดา หรือหลาน
(4) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดี่ยวกัน
(5) ลุง ปา นา อา
(6) บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดหรือผูที่ตองขังรองขอ
4. ผูตองขังปวยสามารถไดรับการเยี่ยมทางโทรศัพทได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองไมเปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
(2) ตองไมเปนผูตองขังที่อยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยในรอบปนั้น
(3) ตองเปนผูตองขังตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป และ ตองไมเปนผูตองขังที่มีกําหนดโทษประหารชีวติ
5.เจาหนาที่จะทําการแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 1 วันทําการ นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
หมายเหตุ:
ผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน ผูอํานวยการสถานที่กักขังผูอํานวยการสถานกักกันมีอํานาจใช
ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม สภาวะการณตาง ๆ ภัยธรรมชาติ สภาวะอากาศ อาทิเชน
เกิดเหตุการณไมสงบจากการจลาจลการประทวง ทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน
หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอัตรากําลังเจาหนาที่ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจํา
ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน แหงนั้น เปนตน
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และ
จะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
(หมายเหตุ: (เรือนจํา ทัณฑสถาน ตอไปนี้ สามารถเยี่ยม
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
ทางไกลผานจอภาพ ได (Video Conference) ไดแก 1.
เวลา 08:30 - 14:00 น. (มีพักเที่ยง)
เรือนจํากลางเขาบิน 2.เรือนจํากลางพิษณุโลก 3.เรือนจํากลาง
คลองไผ 4.เรือนจํากลางบางขวาง 5.เรือนจํากลางคลองเปรม
6.เรือนจํากลางระยอง 7.ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 8.
เรือนจํากลางเชียงใหม 9.เรือนจํากลางเชียงราย 10.เรือนจํา
กลางนครศรีธรรมราช 11.เรือนจําอําเภอชัยบาดาล))
เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ทั่วประเทศ
(77 จังหวัด)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 ชั่วโมง
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบฟอรม
คําขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน
สถานกักขัง พิจารณาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
กรมราชทัณฑ

1 ชั่วโมง

กรมราชทัณฑ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพภาย
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง)
2) ใบอนุญาตใหเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ (ออกโดย
สภาทนายความ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง)

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
3) สําเนาใบแตงตั้งทนายความที่ศาลประทับรับไวในสํานวนคดีใหเปน
ทนายความของผูตองขัง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคา ธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานศาลยุติธรรม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ อ.เมืองนนทบุรี
11000 โทร 02 967 2222
2) เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) คํารองขอพบผูตองขังของทนายความ

ชื่อแบบฟอรม

********************************************

