คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรพิจำรณำอนุญำตให้บุคคลภำยนอกทีป
่ ระสงค์จะเข้ำเยีย
่ มหรือติดต่อ
ก ับผูต
้ อ
้ งข ังในเรือนจำ ตำมทีก
่ รมรำชท ัณฑ์กำหนด (N)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน : การพิจารณาอนุญาตให ้บุคคลภายนอกทีป
่ ระสงค์จะเข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังในเรือนจา ตามทีก
่ รม
ราชทัณฑ์กาหนด
หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีบค
ุ คลภายนอก
1. บุคคลภายนอกจะเข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังได ้ดังนี้
(1) เมื่อ ได ้รั บ อนุ ญ าตจากผู ้บั ญ ชาการเรือ นจ าหรือ ผู ้ได ้รั บ มอบหมายจากผู ้บั ญ ชาการเรือ นจ าในการเข ้าเยี่ย มหรือ ติด ต่อ กั บ
ผู ้ต ้องขัง ต ้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการทีป
่ รากฏภาพถ่าย ไปแสดงต่อพนั กงานเรือนจาและให ้
เจ ้าพนั กงานเรือนจาจดบันทึกข ้อมูลบุคคลภายนอกผู ้เข ้าเยีย
่ มหรือติดต่อไว ้เป็ นหลักฐานโดยเฉพาะความสัมพั นธ์ 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 ้ขออนุญาตต่อผู ้บัญชาการเรือนจา แต่ต ้องไม่ใช่ระหว่าง
เวลาทีเ่ รือนจาได ้นาผู ้ต ้องขังเข ้าห ้องขังแล ้ว และยังมิได ้นาออกจากห ้องขัง เว ้นแต่ผู ้บัญชาการเรือนจาจะเห็ นเป็ นการจาเป็ นที่
สมควรจะอนุญาต
2. เพื่ อ ประโยชน์ ด า้ นการควบคุ ม หรื อ ความมั่ น คงของเรื อ นจ า ให ผ
้ ูบ
้ ั ญ ชาการเรื อ นจ าก าหนดให ผ
้ ูต
้ อ
้ งขั ง แจ ง้ รายชื่ อ
่ บุคคลภายนอกนั น
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 ้บุค คลภายนอก 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 ้าพนั กงานเรือนจา ซึง่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยชอบด ้วยหน ้าที่

3. บุคคลภายนอกทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขังจะต ้องปฏิบต
ั 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 ้
รั บอนุ ญาตจากเจ ้าพนั กงานเรือ นจา กรณีทป
ี่ ระสงค์จะมอบเงิน ตราให ้กับผู ้ต ้องขัง ให ้นาฝากไว ้กับเจ ้าพนั กงานเรือนจาทีท
่ าง
เรือนจาจัดไว ้ให ้เพือ
่ การนัน
้ หรือวิธก
ี ารอืน
่ ทีก
่ รมราชทัณฑ์กาหนด
(3) ไม่ แ นะน า ชัก ชวน แสดงกิร ิย าหรือ ให ้อาณั ต ส
ิ ัญ ญาณอย่า งใดๆ แก่ผู ้ต ้องขัง เพื่อ กระท าผิด กฎหมายหรือ วินั ย
ผู ต
้ อ
้ งขั ง และไม่ เ ป็ นสื่อ กลางในการติด ต่ อ กั บ ผู ต
้ อ
้ งขั ง เกี่ ย วกั บ สิ่ง ของต อ
้ งห า้ มตามกฎห มายว่ า ด ว้ ยการร าชทั ณ ฑ์
(4) พูดภาษาไทย และออกเสียงให ้ดังพอทีเ่ จ ้าพนั กงานเรือนจาผู ้ควบคุมอยู่ ณ ทีน
่ ัน
้ ได ้ยิน จะพูดภาษาอืน
่ ได ้ต่อเมือ
่
ได ้รับอนุญาตเจ ้าพนักงานเรือนจา
่ สาร หากเห็ น ว่า ข ้อความที่
(5) ยิน ยอมให ้เจ ้าพนั ก งานเรือ นจ าฟั ง การสนทนา บัน ทึก ภาพหรือ เสีย ง และตั ด การสือ
่ สาร
สนทนา เป็ นไปโดยไม่ เ หมาะสม ในกรณี ท ี่เ รือ นจ าจั ด ให ้เยี่ย มหรือ ติด ต่ อ กั บ ผู ้ต ้องขั ง โดยการพู ด คุย ผ่ า นเครื่อ งมือ สือ
(6) ไม่ถ่ายภาพ หรือเขียนภาพ เกีย
่ วกับผู ้ต ้องขัง หรือเรือนจา หรือเขียนแบบแปลน หรือแผนทีเ่ รือนจา เว ้นแต่ได ้รั บ
อนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ และแจ ้งให ้ผู ้บัญชาการเรือนจาทราบก่อนแล ้ว
่ สารอืน
(7) ไม่ใช ้โทรศัพท์หรือเครือ
่ งมือสือ
่ ใดในขณะเยีย
่ มหรือติดต่อกับผู ้ต ้องขัง
(8) ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบ ข ้อบังคับเรือนจา และคาสัง่ ของเจ ้าพนักงานเรือนจาซึง่ 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 ้าพนั กงานเรือนจามีอานาจขอดูหรือขอตรวจค ้นได ้ หาก
บุคคลภายนอกนั น
้ เป็ นชายให ้เจ ้าพนั กงานเรือนจาชายเป็ นผู ้ทาการตรวจค ้น หากเป็ นหญิงให ้เจ ้าพนั กงานเรือนจาหญิงเป็ นผู ้ทา
่ ถือทาการตรวจค ้นแทนก็ได ้
การตรวจค ้น หรือให ้ผู ้นัน
้ แสดงเองหรือจัดให ้ชายหรือหญิงอืน
่ ทีค
่ วรเชือ
5. บุคคลภายนอกทีไ่ ม่ได ้รั บ อนุ ญาต หรือ ทีไ่ ด ้รั บอนุ ญ าตให ้เยี่ยมหรือ ติด ต่อ กับ ผู ้ต ้องขั ง ได ้กระทาผิด ระเบียบนี้ เจ ้าพนั ก งาน
เรือนจา มีอานาจดาเนินการให ้ออกไปจากบริเวณเรือนจา ทัง้ นี้ หากมีการขัดขืนเจ ้าพนั กงานเรือนจามีอานาจใช ้กาลังพอสมควรที่
จะให ้ออกไปพ ้นจากเรือนจาได ้
กรณีทนายความหรือผู ้จะเป็ นทนายความ
1. ทนายความหรื อ ผู จ้ ะเป็ นทนายความที่จ ะขอพบผู ต
้ อ
้ งขั ง เกี่ย วกั บ คดีจ ะต ้องเป็ นทนายความที่ไ ด ้รั บ ใบอนุ ญ าตให เ้ ป็ น
ทนายความตามกฎหมายว่ า ด ้วยทนายความ และจะพบกั บ ผู ต
้ ้องขั ง ได ้เฉพาะทนายความที่ผู ต
้ ้องขั ง ต อ้ งการพบเท่ า นั ้ น
ผู ต
้ อ
้ งขั ง ที่ ท นายความหรื อ ผู จ้ ะเป็ นทนายความจะขอเข า้ พบตามวรรคหนึ่ ง ต อ
้ งเป็ นผู ต
้ อ
้ งขั ง หรื อ จ าเลยในคดี อาญา
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 เนื่องจากผู ้ต ้องขังเป็ นชาวต่างประเทศ
่
หรือ เป็ นชาวไทย ใช ้ภาษาท ้องถิ่น ไม่ ส ามารถพู ด หรือ เข ้าใจภาษาไทยได ้ หรือ ผู ้ต ้องขั ง ไม่ ส ามารถพู ด หรือ ได ้ยิน หรือ สือ
ความหมายได ้ ให ้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรทีอ
่ อกโดยทางราชการทีป
่ รากฏภาพถ่าย หรือหนั งสือเดินทางของล่าม
ประกอบคาร ้องขอเข ้าพบผู ้ต ้องขังและให ้ผู ้บั ญชาการเรือนจาหรือผู ้ได ้รับมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจา พิจารณาอนุ ญาต
ตามสมควร

หากปรากฏข ้อเท็จจริงต่อเจ ้าพนั กงานเรือนจาว่าล่ามทีไ่ ด ้รั บอนุ ญาตตามวรรคก่อน ได ้แสดงหลักฐานหรือข ้อความอันเป็ นเท็จ
หรือกระทาผิดระเบียบนี้ ให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาจดบันทึกข ้อมูลในการกระทาความผิดไว ้เป็ นหลักฐาน และมีอานาจดาเนินการให ้
ออกจากบริเวณเรือนจาได ้ และไม่อนุญาตให ้เข ้าเรือนจาในฐานะล่ามอีกต่อไป
เรือ นจ าทีไ่ ด ้รั บค าร ้องให ้แจ ้งผู ้ต ้องขังได ้ทราบข ้อความตามค าร ้องเพื่อ แจ ้งความประสงค์แ ละเหตุผลว่า จะพบทนายความนั ้น
หรือไม่
เมือ
่ ผู ้บัญชาการเรือนจาหรือผู ้ได ้รั บมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจามีความเห็นในคาร ้องเป็ นประการใดแล ้ว ให ้เจ ้าพนั กงาน
่ รับทราบด ้วย
เรือนจาแจ ้งความเห็นหรือคาสัง่ นัน
้ ให ้ทนายความลงลายมือชือ
3. ทนายความหรือ ผู ้ซึง่ จะเป็ นทนายความรายใดที่จ ะขอเข ้าพบผู ้ต ้องขั ง ที่อ ยู่ ร ะหว่า งการสอบสวนหรือ ไต่ส วนมู ล ฟ้ องให ้
ทนายความรายนั น
้ ยืน
่ สาเนาใบอนุญาตให ้เป็ นทนายความตามกฎหมายว่าด ้วยทนายความ เพือ
่ เป็ นหลักฐานประกอบคาร ้องของ
ผู ้ต ้องขังภายในเรือนจาด ้วย
่ ระบวนการพิจารณาของศาลแล ้ว ทนายความรายนัน
สาหรับทนายความรายใดทีผ
่ ู ้ต ้องขังได ้แต่งตัง้ และคดีเข ้าสูก
้ ต ้องยืน
่ สาเนาใบ
แต่งทนายความทีศ
่ าลประทับรั บไว ้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 หรือการ
รือ
้ ฟื้ นคดีอาญาขึน
้ ใหม่ ผู ้บัญชาการเรือนจาอาจพิจารณาอนุญาตให ้ทนายความเข ้าพบผู ้ต ้องขังโดยไม่ต ้องมีใบแต่งทนายความ
หรือใบแต่งทนายความทีศ
่ 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 ้องหาร่ วมหรือจาเลยร่ วมในคดีเ ดียวกัน และการพบนั น
้ เป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาคดี จะให ้พบผู ้ต ้องขัง
มากกว่าหนึง่ คนก็ได ้
5. ทนายความทีป
่ ระสงค์จ ะขอเข ้าพบผู ้ต ้องขั ง ซึง่ เป็ นผู ้เสีย หายในคดีอ าญา คดีแ พ่ ง หรือ คดีป กครอง ให ้ทนายความผู ้นั ้น
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 ้องไม่ใช่ระหว่างเวลา
ทีเ่ รือนจาได ้นาผู ้ต ้องขังเข ้าห ้องขังแล ้ว และยังมิได ้นาออกจากห ้องขัง เว ้นแต่ผู ้บัญชาการเรือนจาเห็นเป็ นการจาเป็ นทีส
่ มควรจะ
อนุญาต
7.ทนายความทีไ่ ด ้รั บอนุ ญาตให ้พบผู ้ต ้องขัง หากต ้องการจะสงวนข ้อความที่ พูดกับผู ้ต ้องขังเป็ นความลับให ้แจ ้งเจ ้าพนั กงาน
เรือนจาเจ ้าหน ้าทีท
่ ราบ และให ้เจ ้าพนักงานเรือนจาผู ้ควบคุมอยูใ่ นระยะทีไ่ ม่สามารถได ้ยินข ้อความการสนทนา

กรณีผู ้ต ้องขังป่ วย
1. ผู ้ต ้องขังทีเ่ จ็บป่ วยอาการหนักและได ้รับการรักษาตัวอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรื อสถานพยาบาลของเรือนจา
หากผู ้อานวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือผู ้บัญชาการเรือนจา หรือผู ้ได ้รับมอบหมายจากผู ้บัญชาการเรือนจา จะ
อนุ ญาตให ้ผู ้ต ้องขังนั น
้ ได ้รั บการเยีย
่ 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
่ ้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ลุง ป้ า น ้า อา
(6) บุคคลอืน
่ ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ใกล ้ชิดหรือผู ้ทีผ
่ ู ้ต ้องขังป่ วยร ้องขอ
4. การเยีย
่ มโดยใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรือนจาอาจนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบและเครือ
่ งมืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเี่ กีย
่ วข ้องมาใช ้เพื่อสนั บสนุ นและเพิม
่
ประสิทธิภาพในการดาเนินการ การเยีย
่ ม การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู ้ต ้องขัง และการเข ้าดูกจ
ิ การหรือติดต่อการงานกับ
เรือนจาตามระเบียบนีก
้ ็ได ้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี าร ตามทีก
่ รมราชทัณฑ์กาหนด
5. เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทาการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ทราบภายใน 1 วันทาการ นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ
หมายเหตุ:
ผู ้บัญชาการเรือนจา ผู ้อานวยการสถานกักขัง ผู ้อานวยการสถานกักกัน มีอานาจใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการพิจารณาอนุญาต โดยคานึงถึง
สภาพแวดล ้อม สภาวะการณ์ตา่ ง ๆ ภัยธรรมชาติ สภาวะอากาศ อาทิเช่น เกิดเหตุการณ์ ไม่สงบจากการจลาจลการประท ้วง ทัง้
ภายในและภายนอกเรือนจา สถานกักขัง สถานกักกัน หรือเกิดภัยพิบัตท
ิ างธรรมชาติ และอัตรากาลังเจ ้าหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะดูแลรั กษา
ความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจา สถานกักขัง สถานกักกัน แห่งนั น
้ เป็ นต ้น ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มอ
ื จะเริม
่ นั บ
ระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื บริการประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทค
ี่ าขอหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ไม่สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทีต
่ ้องยืน
่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่
เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั น
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คา
ขอหรือ ผู ้ได ้รั บ มอบอ านาจจะลงนามบัน ทึก ดั ง กล่า ว และจะมอบส าเนาบั น ทึก ความพร่ อ งดัง กล่า วให ้ผู ้ยื่น ค าขอหรือ ผู ้ได ้รั บ
มอบหมายไว ้เป็ นหลักฐาน

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมายเหตุ: -)

กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections)
222 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 เบอร์โทรศัพท์ : 02-967-2222 เบอร์ FAX : 02-9673305 /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
เรือนจา สถานกักกัน และสถานกักขัง ทัว่ ประเทศ (77 จังหวัด)/
ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
เยีย
่ มผ่านทาง Video Conference ณ สานั กงานยุตธิ รรมจังหวัด 5
แห่ง ได ้แก่ สานั กงานยุตธิ รรมจังหวัดปั ตตานี สานั กงานยุตธิ รรม
จังหวัดยะลา สานั กงานยุตธิ รรมจังหวัดนราธิวาส สานักงาน
ยุตธิ รรมจังหวัดสตูล ศูนย์ยต
ุ ธิ รรมชุมชนอาเภอสายบุรี จังหวัด
ปั ตตานี เพือ
่ เยีย
่ มผู ้ต ้องขังของเรือนจา10 แห่ง ได ้แก่ เรือนจา
กลางสงขลา เรือนจากลางปั ตตานี เรือนจากลางยะลา เรือนจา
จังหวัดนราธิวาส เรือนจาจังหวัดสงขลา เรือนจาจังหวัดสตูล
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา เรือนจาอาเภอเบตง เรือนจา
อาเภอนาทวี ทัณฑสถานหญิงสงขลา/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมายเหตุ: (ระบบเยีย
่ มญาติทางไกลผ่านจอภาพ ของกรม
ราชทัณฑ์ (Video Conference System) ผ่านไลน์ (Line
Application) เปิ ดให ้บริการตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2561 ณ เรือนจา
142 แห่ง ยกเว ้นสถานกักกันนครปฐม))
บ ้าน/ทีท
่ างาน (ระบบรองรับการเชือ่ มต่อแบบไม่จากัดสถานที)่ /
เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์

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

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

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 ้อานวยการสถานกักกัน ผู ้อานวยการสถาน
กักขัง พิจารณาเพือ
่ มีคาสัง่ อนุญาตหรือไม่อนุญาต
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ
2 ชัว่ โมง

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กรมราชทัณฑ์

1 ชัว่ โมง

กรมราชทัณฑ์

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
จุดรับคาขอ

จุดรับคาขอ

ลำด ับ
3)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำใบแต่งตงทนำยควำมที
ั้
ศ
่ ำลประท ับร ับไว้ในสำนวนคดีให้เป็น
ทนำยควำมของผูต
้ อ
้ งข ัง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม
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
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
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: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมำยเหตุ
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 02/10/2562

Public Handbook: A Consideration for Giving Permission to Outsider/Visitor for Visitingand
Contacting with Prisoner in Prison in accordance with the Rules of Department ofCorrections
Agency operating the service: Department of Corrections, Ministry of Justice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requirements, methods and conditions (if any) of submitting the request and having aconsideration for permission
1. In case of visitor/outsider
1) Any visitors shall be able to visit or contact with prisoner when:
(1) Being permitted by the Director of Prison or his/her assigned person. The visitormust bring ID card or
card with ID photo issued by any government authorities to show toprison official. The prison official shall write
down the visitor&rsquo;s details and keep as a record, especially the relationships with prisoner, reason or benefit
in visiting or contacting with thatprisoner.
(2) Such prisoner is eligible for receiving visit and contact from visitor.
(3) The visitor must visit or contact with prisoner on the date and time set by prisonauthority.
In a special case that it is necessary for the visit or contact to be occurred outsidesuch specified date and time, the
visitor must ask for permission from the Director of Prison.Nevertheless, it must not happen during the time that
prisoner is already and still locked in the dormitory unless the Director of Prison believes it is necessary and allow
the visit.
2) For the purpose of custody and security of prison, the Director of Prison shall letprisoner provide the list of
visitors&rsquo; names that he/she would like to receive visit from inadvance. The list shall be composed of no more
than 10 names. These names can be amended by prisoner but must notify the prison authority at least 30 days in
advance.In a special case, the Director of Prison might permit visitor other than thosespecified in the list mentioned
in the previous paragraph to visit or contact with prisoner.
3) The visitor having any of these prohibited characteristics is not permitted to visit orcontact with prisoner:
(1) Getting drunk or drugs who seems to cause trouble or disorder
(2) There is a reasonable ground to believe that if visit or contact with prisoner ispermitted, it will lead to
terrorist
or illegal acts.
(3) Having behavior that can affect the security of prison
(4) Dressing improperly in local area or immodestly or in an unclean manner
(5) Being rude or speaking impolitely
(6) Catching dangerous infectious disease
(7) Disobeying orders of prison official who performs duty legally

4) The visitor permitted to visit or contact with prisoner must show these following behaviors:
(1) Staying in the designated area for visiting and contacting with prisoner
(2) Do not, with any kinds, bring in or bring out of prison, or receive or give toprisoner without permission
from prison official. In case that the visitor wants to give moneyto prisoner, he/she shall leave it with prison official
who is assigned to deal with that matter by prison or by other methods that the Department of Corrections
determined.
(3) Do not suggest, exhibit behavior or give prisoner any signal to commit crime orviolate prison order, and
do not act as an agency to contact with prisoner regarding thecontraband under the Corrections laws.
(4) Speaking Thai and raise voice loud enough for the prison official who performscustodial task in that
area can hear. The visitor might speak other languages only whenreceiving permission from the prison official.
(5) Giving prison official consent to hear conversation, take photo or record voiceand cut off communication
if it is believed that the conversation is inappropriate in case thatthey have visit or contact through communication
equipment.
(6) Do not take photo or draw picture of prisoner or prison, or draw plan or map ofprison unless receiving
permission from Department of Corrections and the Director of Prisonhas been informed already.
(7) Do not use telephone or other communication equipment when visiting orcontacting with prisoner.
(8) Following prison rules and regulations as well as orders of prison official whoperforms duty legally.
5) When there is a reasonable ground to suspect that the visitor who is requesting or ispermitted to visit or contact
with prisoner possesses any items that are not allowed asmentioned earlier in item 4) (2) or prohibited items under
the Corrections laws, prison official shall have power to see or search. If such visitor is a man, the male prison
officialmight be a person conducting search. In case of woman, the female prison official shallsearch that visitor or
let her voluntarily display those items, or let other reliable men or women conduct search instead.
6) The visitor who is not permitted or who was already permitted but violated any ofthese rules, the prison official
shall have power to manage that person out of the prisonarea. By doing this, if the visitor resists, prison official
shall have power to use sufficient force to make him/her leave prison.
2. In case of a lawyer or a lawyer-to-be
1) Lawyer or a lawyer-to-be who requests to meet prisoner regarding his/her case mustbe a lawyer who obtained
lawyer&rsquo;s license according to laws concerning lawyer. Such lawyermust be also a person that prisoner wants
to meet.The prisoner whose lawyer or lawyer-to-be wants to meet mentioned in the firstparagraph must be accused
offender or defendant in a criminal case, unless it is under item5)
2) Lawyer or a lawyer-to-be must submit a written request to visit prisoner in a form asdetermined by Department
of Corrections.
In case that the lawyer who wants to meet prisoner requests to take translator withhim/her as the prisoner is
foreigner or who is Thai but uses local languages and cannotspeak or understand Thai, or prisoner who cannot
speak or hear or communicate the meaning, he/she must show the ID card or card with ID photo issued by
governmentauthority or passport of translator together with the written request to meet prisoner. TheDirector of
Prison or his assigned person shall consider the request and give permission as it should be.

If the prison official acknowledges the fact that the permitted translator described inprevious paragraph has shown
false document or message or violated these rules, the prisonofficial shall record the illegal act as evidence and
have power to manage him/her out of prison area and shall not allow such person to enter prison as a translator
again.After receiving request, the prisoner shall be informed so that he/she can tell his/herdesire and reason
whether he/she wants to meet the lawyer or not.When the Director of Prison or his assigned person have an opinion
on the request,the prison official shall inform the lawyer with such opinion or order, and ask him/her to sign
for acknowledgement.
3) Any lawyer or lawyer-to-be who wants to meet prisoner under investigation orpreliminary hearing, he/she must
present the lawyer&rsquo;s license according to the laws onlawyer as an evidence supplement to the request to
meet prisoner inside prison.As for a lawyer who was already appointed by prisoner whose case was already inthe
process of Court&rsquo;s consideration, such lawyer must submit a copy of a deed of appointment stamped by the
court indicating in the case that he/she is the lawyer of prisontogether with the request to meet prisoner inside
prison, unless the prison has notappointed the lawyer yet.
In a special case regarding the appointment of lawyer, such as the withdrawal fromlawyer, the death of lawyer or
reopening the criminal case, the Director or Prison mightallow the lawyer without a deed of appointment or a deed
of appointment stamped by the court to meet prisoner.
4) A lawyer permitted to meet prisoner must visit or contact with one prisoner at atime, unless such visit is the
meeting with co-accused offenders or co-defendants in thesame case, and that meeting is for the purpose of court
trial process.In such case, the lawyer might be allowed to visit more than one prisoner.
5) The Lawyer wanting to visit prisoner who is the victim in criminal case, civil case oradministrative case, he/she
shall proceed to follow the Items 1), 2), 3) and 4) mutatismutandis.
6) The lawyer can visit prisoner during 09.00 &ndash; 15.30 of official working days.If there is any special necessary
reason to visit prisoner outside hours and daysindicated in the previous paragraph, the lawyer must ask permission
from the Director ofPrison but it must not be during the time that prisoner is already and still locked and in
thedormitory, unless the Director of Prison believes it is necessary and the permission shall begranted.
7) If the lawyer permitted to visit prisoner wants to keep the message/conversation withprisoner as a secret, he/she
must inform the prison official. The prison official who performscustodial task at that area must stay at the distance
that he/she cannot listen to the message or conversation.
3. In case of ill prisoner
1) In case of prisoner who is seriously ill and receives medical treatment at the MedicalCorrectional Institution or
infirmary inside prison, the Director of Medical CorrectionalInstitution or Director of Prison or his/her assigned
person can allow such prisoner,depending on each circumstance, to receive visit from relatives within the
MedicalCorrectional Institution or infirmary inside prison. The decision shall be based on the reportfrom doctor or
nurse working at that infirmary.
2) The visit to ill prisoner shall be permitted during the normal official working days andhours at the Medical
Correctional Institution or infirmary inside prison or other places where are appropriate. However, such place must
allow relatives and prisoner to have close conversation. Each visit shall not exceed 30 minutes.

3) The person only in this following list can be permitted to visit ill prisoner:
(1) Parents, grandmother and grandfather.
(2) Husband or wife.
(3) Children or grandchildren.
(4) Full siblings or siblings.
(5) Uncle, and aunt.
(6) Other persons having close relationships with prisoner or being requested tomeet by prisoner.
4. Visit by using information technologyPrison shall use information technology as well as relevant electronic
equipment and system to support and enhance the efficiency in visit and contact with prisoner from outsideperson
and the study visit and contact with prison under these rules. The Department ofCorrections shall lay down the
requirement, conditions and methods.
5. The officer shall inform the result of request within 1 working day after the considerationis made.
Remark:
The Director of Prison, Director of Detention Center and Director of Retention Center can usediscretion over the
permission by taking into consideration of prison&rsquo;s environment,circumstances, danger caused by nature,
and weather condition, i.e. disturbance, riot, protest inside and outside of such prison, detention center and
retention center. Other situationsinclude natural disaster and the number of prison officers providing custodial and
safetyprotection duties of outsider in such prison, detention center and retention center, and so on.The procedure
shall be started when the officer completely finishes examining alldocuments as specified in the public handbook.
If the request or relevant documents areincomplete, and/or insufficient to the extent that the consideration cannot
be made, the officer will make a note recording the list of missing or additional documents that have tobe further
submitted. The person making a request must correct/submit additionaldocuments within the prescribed period of
time in such note; otherwise it is considered that the person withdraws the request. In this case, the officer and
the person submitting therequest or the attorney to act on his/her behalf shall put signatures on the note.
The copyof this note will be given to the person submitting the request or the attorney to act on his/her behalf
Channels of providing service
Location of providing service
(Remark-)
1. Visitor interested in visiting via Video Conference at Department of Corrections (Call Center at the
Headquarters) for prisoners detained in these 5 prisons, namely Chiang Mai Central Prison, Khon Kaen Central
Prison, Nakhon Ratchasrima Central Prison, Nakhon Sawan Central Prison, Nakhon Sri Thammarat Central Prison)
Working hours: Mondays to Fridays (Excepting national holidays)
From 08.30 am &ndash; 02.00 pm (with lunch break)
Location of providing service
(Remak: -)

2. Prisons, detention centers, retention centers (143 facilities nationwide in 77 provinces)
- Contacting by yourself at the agency
Working hours: Mondays to Fridays (Excepting national holidays)
From 08.30 am &ndash; 02.00 pm (with lunch break)
Location of providing service
(Remak: -)

3. Visiting via Video Conference at 5 Justice Provincial Offices, namely Pattani Justice
Provincial Office, Yala Justice Provincial Office, Narathiwat Justice Provincial Office, Satun Justice Provincial Office,
and Sai Buri District Community Justice Center in Pattani Province for visiting prisoners detained in these 10
prisons: Songkhla Central Prison, Pattani Central Prison, Yala Central Prison, Narathiwat Central Prison, Songkhla
Provincial Prison, Satun Provincial Prison, Songkhla Correctional Institution for Drug-addicts, Songkhla
Women&rsquo;s Correctional)
- Contacting by yourself at the agency
Working hours: Mondays to Fridays (Excepting national holidays)
From 08.30 am &ndash; 02.00 pm (with lunch break)
Location of providing service
(Remak: -)
4. Visitor interested in visiting via Video Conference System (Line Application) from home/office (The system
supports unlimited connections to locations) / Open from December 2018 at 142 prisons except Nakhonpathom
Retention Centers.

Working hours: Mondays to Fridays (Excepting national holidays)
From 08.30 am &ndash; 02.00 pm (with lunch break)
Location of providing service
(Remak: -)

Procedure, duration and responsible agency
Total duration: 3 hours
Procedure
1) Examination of documents
The officer checks the correctness and completion of requesting letter and
relevant documents
(Remark: -)
Duration : 2 hours
Responsible Agency : Department of Corrections
2) Consideration
The Director of Prison, Director of Detention Center, and Director of Retention Center shall consider the request
and issue the order granting or refusing permission.
(Remark: -)
Duration : 1 hours
Responsible Agency : Department of Corrections

List of required documents and supporting evidence
1. Order Name of document, quantity and additional details (if any) : National Identification Card or other card
displaying photo issued by government agency
Original: 1
Copy: 0
Remark: Public agency issuing the document : Department of Provincial Administration

2. Order Name of document, quantity and additional details (if any) : Lawyer&rsquo;s license according to the
laws on lawyer (issued by the Lawyers Council under the Royal
Patronage)
Original: 1
Copy: 0
Remark: -

3. Order Name of document, quantity and additional details (if any) : A copy of a deed of appointment stamped
by the court indicating in the case that he/she is the lawyer of prisoner
Public agency issuing the document : The Office of the Judiciary
Original: 1
Copy: 0
Remark:-

Fee
Order Fee Description Amount (TH Baht/percentage)
1) No Fee
Remark: -

Channels of making complaint/suggestion for the service
1) Bureau of Penology, Department of Corrections
Address: 222 Nonthaburi 1 Road, Nonthaburi Province 11000 (Tel: 02 967 2222 ext. 706)
(Remark: -)
2) Prisons, detention centers, retention centers (143 facilities) nationwide (77 provinces)
(Remark: -)
3) Website for making electronic complaint:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2T8PrWaUCCPJtSxfKxKeSKf9uBidmmkIjHMDNDUcj-EhEw/viewform
(Remark: -)

4) Center of Public Service, Office of the Permanent Secretary, Prime Minister&rsquo;s Office
(Remark: (Address: 1 Pitsanulok Road, Dusit, Bangkok 10300/Call Center: 1111/
www.111.go.th/ P.O. Box 1111, No. 1 Pitsanulok Road, Dusit, Bangkok 10300))
5) Center for Making Complaints against Corruption in Public Sector,
(Remark: (Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
-Address: 99 Moo 4 Software Park Building, 2nd floor, Chaeng Wattana Road, Pakkred,
Nonthaburi 11120
- Call Center: 1206/Tel. 0 2502 6670-80 ext.1990, 1904-7/Fax: 0 2502 6132
-www.pacc.go.th/www.facebook.com/PACC.GO.TH

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

Forms, examples and guidelines for completion
No form, example and guideline for completion
Remark : -

