
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรพจิำรณำอนุญำตใหบุ้คคลภำยนอกทีป่ระสงคจ์ะเขำ้เยีย่มหรอืตดิตอ่

กบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจ ำ ตำมทีก่รมรำชทณัฑก์ ำหนด (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยตุธิรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คูม่อืส าหรับประชาชน : การพจิารณาอนุญาตใหบ้คุคลภายนอกทีป่ระสงคจ์ะเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขังในเรอืนจ า ตามทีก่รม

ราชทณัฑก์ าหนด 

 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยตุธิรรม 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

กรณีบคุคลภายนอก 

 

1. บคุคลภายนอกจะเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงัไดด้งันี้ 

 

(1) เมื่อไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ัญชาการเรือนจ าหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ัญชาการเรือนจ าในการเขา้เยี่ยมหรือตดิต่อกับ

ผูต้อ้งขัง ตอ้งน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรที่ออกโดยทางราชการทีป่รากฏภาพถ่าย ไปแสดงตอ่พนักงานเรอืนจ าและให ้

เจา้พนักงานเรอืนจ าจดบันทกึขอ้มูลบุคคลภายนอกผูเ้ขา้เยีย่มหรือตดิตอ่ไวเ้ป็นหลักฐานโดยเฉพาะความสมัพันธ ์เกีย่วขอ้งกับ

ผูต้อ้งขงั กจิธรุะหรอืประโยนใ์นการเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงันัน้ 

 

(2) เฉพาะผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บโอกาสใหไ้ดรั้บการเยีย่มหรอืตดิตอ่จากบคุคลภายนอก 

 

(3) ตอ้งเขา้เยีย่มหรอืตดิตอ่ในวนัและเวลาทีท่างเรอืนจ าก าหนดไว ้

 

หากมเีหตุพเิศษจ าเป็นตอ้งพบผูต้อ้งขังนอกวันและเวลาทีก่ าหนด ใหข้ออนุญาตต่อผูบ้ัญชาการเรือนจ า แต่ตอ้งไม่ใชร่ะหว่าง

เวลาทีเ่รอืนจ าไดน้ าผูต้อ้งขังเขา้หอ้งขังแลว้ และยังมไิดน้ าออกจากหอ้งขัง เวน้แต่ผูบ้ัญชาการเรือนจ าจะเห็นเป็นการจ าเป็นที่

สมควรจะอนุญาต 

 

2. เพื่อประโยชน์ดา้นการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจ า ใหผู้บ้ัญชาการเรือนจ าก าหนดใหผู้ต้อ้งขังแจง้รายชื่อ

บคุคลภายนอก ทีจ่ะเขา้มาพบหรือตดิต่อกับตนภายในเรือนจ าไวล้่วงหนา้ รายชือ่บุคคลภายนอกนัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิ 10 คน 

และหากจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงก็ใหส้ามารถด าเนนิการไดโ้ดยตอ้งแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 

ในกรณีมเีหตุพเิศษ ผูบ้ัญชาการเรอืนจ าอาจพจิารณาอนุญาตใหบ้คุคลภายนอก นอกเหนือจากทีไ่ดแ้จง้รายชือ่ไวแ้ลว้ ก่อนเขา้

เยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงัก็ได ้

 

3. บคุคลภายนอกทีม่าขอเยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขัง หากมเีหตอุย่างหนึง่อย่างใดตอ่ไปนี้ จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มหรือ

ตดิตอ่ผูต้อ้งขงั 

 

 (1) มอีาการมนึเมาหรอืเมาสรุา น่าจะกอ่ความเดอืดรอ้นร าคาญหรอืความไมเ่รยีบรอ้ย 

 

 (2) มเีหตอุนัควรเชือ่วา่ถา้อนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงัแลว้ จะกอ่การรา้ยหรอืกระท าผดิกฎหมายขึน้ 

 

 (3) มพีฤตกิารณ์ทีอ่าจกระทบตอ่ความมั่นคงของเรอืนจ า 

 

 (4) แตง่กายผดิปกตนิยิมในทอ้งถิน่ หรอืไมส่ภุาพ หรอืสกปรกอยา่งรา้ยแรง 

 

 (5) มกีริยิาวาจาไมส่ภุาพ 

 

 (6) เป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรง 

 

 (7) ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนักงานเรอืนจ า ซึง่ปฏบิตักิารโดยชอบดว้ยหนา้ที ่



3. บคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงัจะตอ้งปฏบิตัติน ดงันี้ 

 

 (1) อยูใ่นเขตทีเ่รอืนจ าก าหนดใหเ้ป็นทีเ่ยีย่มหรอืตดิตอ่กับผูต้อ้งขงั 

 

 (2) ไมก่ระท าดว้ยประการใดๆ ใหส้ ิง่ของเขา้มาหรอืใหอ้อกไปจากเรอืนจ า หรอืรับจาก หรอืสง่มอบแกผู่ต้อ้งขัง โดยมไิด ้

รับอนุญาตจากเจา้พนักงานเรือนจ า กรณีทีป่ระสงคจ์ะมอบเงนิตราใหก้ับผูต้อ้งขัง ใหน้ าฝากไวก้ับเจา้พนักงานเรือนจ าทีท่าง

เรอืนจ าจัดไวใ้หเ้พือ่การนัน้ หรอืวธิกีารอืน่ทีก่รมราชทณัฑก์ าหนด 

 

 (3) ไม่แนะน า ชักชวน แสดงกริิยาหรือใหอ้าณัตสิัญญาณอย่างใดๆ แก่ผูต้อ้งขัง เพื่อกระท าผิดกฎหมายหรือวนัิย

ผูต้อ้งขัง และไม่เ ป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผูต้อ้งขังเกี่ยวกับสิ่งของตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการราชทัณฑ ์

 

 (4) พูดภาษาไทย และออกเสยีงใหด้ังพอทีเ่จา้พนักงานเรือนจ าผูค้วบคมุอยู่ ณ ทีนั่น้ไดย้นิ จะพูดภาษาอืน่ไดต้่อเมือ่

ไดรั้บอนุญาตเจา้พนักงานเรอืนจ า 

 

 (5) ยนิยอมใหเ้จา้พนักงานเรือนจ าฟังการสนทนา บันทกึภาพหรือเสยีง และตัดการสือ่สาร หากเห็นว่าขอ้ความที่

สนทนา เป็นไปโดยไม่เหมาะสม ในกรณีที่เรือนจ าจัดใหเ้ยี่ยมหรือตดิต่อกับผูต้อ้งขังโดยการพูดคุยผ่านเครื่องมือสือ่สาร 

 

 (6) ไม่ถ่ายภาพ หรือเขยีนภาพ เกีย่วกับผูต้อ้งขังหรือเรือนจ า หรือเขยีนแบบแปลน หรือแผนทีเ่รือนจ า  เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากกรมราชทณัฑ ์และแจง้ใหผู้บ้ญัชาการเรอืนจ าทราบกอ่นแลว้ 

 

 (7) ไมใ่ชโ้ทรศพัทห์รอืเครือ่งมอืสือ่สารอืน่ใดในขณะเยีย่มหรอืตดิตอ่กบัผูต้อ้งขงั 

 

 (8) ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัเรอืนจ า และค าสัง่ของเจา้พนักงานเรอืนจ าซึง่ปฏบิตักิารโดยชอบดว้ยหนา้ที ่

 

4. ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัวา่บคุคลภายนอกทีม่าขออนุญาต หรอืไดรั้บอนุญาตใหเ้ยีย่มหรอืตดิตอ่แลว้ มสี ิง่ของทียั่งไมไ่ดรั้บอนุญาต

ตามขอ้ 3(2) หรอืสิง่ของตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการราชทัณฑ ์เจา้พนักงานเรอืนจ ามอี านาจขอดหูรอืขอตรวจคน้ได ้หาก

บคุคลภายนอกนัน้เป็นชายใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าชายเป็นผูท้ าการตรวจคน้ หากเป็นหญงิใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าหญงิเป็นผูท้ า

การตรวจคน้ หรอืใหผู้นั้น้แสดงเองหรอืจัดใหช้ายหรอืหญงิอืน่ทีค่วรเชือ่ถอืท าการตรวจคน้แทนก็ได ้

 

5. บุคคลภายนอกทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาต หรือทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ยี่ยมหรือตดิต่อกับผูต้อ้งขังไดก้ระท าผดิระเบยีบนี้ เจา้พนักงาน

เรอืนจ า มอี านาจด าเนนิการใหอ้อกไปจากบรเิวณเรอืนจ า ทัง้นี้ หากมกีารขัดขนืเจา้พนักงานเรอืนจ ามอี านาจใชก้ าลังพอสมควรที่

จะใหอ้อกไปพน้จากเรอืนจ าได ้

 

กรณีทนายความหรอืผูจ้ะเป็นทนายความ 

 

1. ทนายความหรือผูจ้ะเป็นทนายความที่จะขอพบผูต้ อ้งขังเกี่ยวกับคดีจะตอ้งเป็นทนายความที่ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็น

ทนายความตามกฎหมายว่าดว้ยทนายความ และจะพบกับผูต้อ้งขังไดเ้ฉพาะทนายความที่ผูต้อ้งขังตอ้งการพบเท่านั้น  

 

ผูต้อ้งขังที่ทนายความหรือผูจ้ะเป็นทนายความจะขอเขา้พบตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นผูต้อ้งขังหรือจ าเลยในคดีอาญา 

 

เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5 

 

 

2. ทนายความหรอืผูจ้ะเป็นทนายความจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขงัตามแบบค ารอ้งทีก่รมราชทณัฑก์ าหนด 

 

ในกรณีทีท่นายความยืน่ค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขัง ประสงคจ์ะน าล่ามเขา้พบผูต้อ้งขังดว้ย เนื่องจากผูต้อ้งขังเป็นชาวต่างประเทศ 

หรือเป็นชาวไทย ใชภ้าษาทอ้งถิ่น ไม่สามารถพูดหรือเขา้ใจภาษาไทยได ้หรือผูต้อ้งขังไม่สามารถพูดหรือไดย้ินหรือสือ่

ความหมายได ้ใหแ้สดงบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรทีอ่อกโดยทางราชการทีป่รากฏภาพถ่าย หรอืหนังสอืเดนิทางของลา่ม 

ประกอบค ารอ้งขอเขา้พบผูต้อ้งขังและใหผู้บ้ัญชาการเรือนจ าหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ัญชาการเรือนจ า พจิารณาอนุญาต

ตามสมควร 

 



 

หากปรากฏขอ้เท็จจรงิต่อเจา้พนักงานเรือนจ าว่าลา่มทีไ่ดรั้บอนุญาตตามวรรคกอ่น ไดแ้สดงหลักฐานหรือขอ้ความอันเป็นเท็จ 

หรอืกระท าผดิระเบยีบนี ้ใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าจดบันทกึขอ้มูลในการกระท าความผดิไวเ้ป็นหลักฐาน และมอี านาจด าเนนิการให ้

ออกจากบรเิวณเรอืนจ าได ้และไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เรอืนจ าในฐานะลา่มอกีตอ่ไป 

 

เรือนจ าทีไ่ดรั้บค ารอ้งใหแ้จง้ผูต้อ้งขังไดท้ราบขอ้ความตามค ารอ้งเพื่อแจง้ความประสงคแ์ละเหตุผลว่าจะพบทนายความนั้น

หรอืไม ่

 

เมือ่ผูบ้ัญชาการเรอืนจ าหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ัญชาการเรือนจ ามคีวามเห็นในค ารอ้งเป็นประการใดแลว้ ใหเ้จา้พนักงาน

เรอืนจ าแจง้ความเห็นหรอืค าสัง่นัน้ ใหท้นายความลงลายมอืชือ่รับทราบดว้ย 

 

3. ทนายความหรือผูซ้ ึง่จะเป็นทนายความรายใดที่จะขอเขา้พบผูต้อ้งขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือไต่สวนมูลฟ้องให ้

ทนายความรายนัน้ยืน่ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความตามกฎหมายวา่ดว้ยทนายความ เพือ่เป็นหลักฐานประกอบค ารอ้งของ

ผูต้อ้งขงัภายในเรอืนจ าดว้ย 

 

ส าหรับทนายความรายใดทีผู่ต้อ้งขังไดแ้ตง่ตัง้และคดเีขา้สูก่ระบวนการพจิารณาของศาลแลว้ ทนายความรายนัน้ตอ้งยืน่ส าเนาใบ

แตง่ทนายความทีศ่าลประทับรับไวใ้นส านวนคดใีหเ้ป็นทนายความของผูต้อ้งขัง ประกอบค ารอ้งขอพบผูต้อ้งขังภายในเรอืนจ า

ดว้ย เวน้แตเ่ป็นกรณีทีผู่ต้อ้งขงัยังไมแ่ตง่ตัง้ทนายความ 

 

ในกรณีมเีหตพุเิศษอันเกีย่วขอ้งกบัการแตง่ตัง้ทนายความ เชน่ การถอนตวัของทนายความ การเสยีชวีติของทนายความ หรอืการ

รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้ใหม่ ผูบ้ัญชาการเรอืนจ าอาจพจิารณาอนุญาตใหท้นายความเขา้พบผูต้อ้งขังโดยไม่ตอ้งมใีบแตง่ทนายความ

หรอืใบแตง่ทนายความทีศ่าลประทับรับไวใ้นส านวนคดใีหเ้ป็นทนายความของผูต้อ้งขงันัน้มาแสดงก็ได ้

 

4. ทนายความทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พบผูต้อ้งขัง ตอ้งพบหรือตดิตอ่กับผูต้อ้งขังคราวละหนึง่คน เวน้แตก่ารพบผูต้อ้งขังซึง่เป็น

ผูต้อ้งหาร่วมหรือจ าเลยร่วมในคดเีดยีวกัน และการพบนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพจิารณาคด ีจะใหพ้บผูต้อ้งขัง

มากกวา่หนึง่คนก็ได ้

 

5. ทนายความทีป่ระสงคจ์ะขอเขา้พบผูต้อ้งขังซึง่เป็นผูเ้สยีหายในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดปีกครอง ใหท้นายความผูนั้ ้น

ด าเนนิการตามขอ้ 1ขอ้ 2ขอ้ 3และขอ้ 4โดยอนุโลม 

 

6. ทนายความสามารถเขา้พบผูต้อ้งขงัไดต้ัง้แตเ่วลา 09.00 นาฬกิา ถงึ 15.30 นาฬกิา ของวนัราชการ 

 

หากมเีหตพุเิศษจ าเป็นตอ้งพบผูต้อ้งขงันอกวันเวลาในวรรคกอ่น ใหข้ออนุญาตตอ่ผูบ้ญัชาการเรอืนจ า แตต่อ้งไมใ่ชร่ะหวา่งเวลา

ทีเ่รอืนจ าไดน้ าผูต้อ้งขังเขา้หอ้งขังแลว้ และยังมไิดน้ าออกจากหอ้งขงั เวน้แตผู่บ้ัญชาการเรอืนจ าเห็นเป็นการจ าเป็นทีส่มควรจะ

อนุญาต 

 

7.ทนายความทีไ่ดรั้บอนุญาตใหพ้บผูต้อ้งขัง หากตอ้งการจะสงวนขอ้ความที่พูดกับผูต้อ้งขังเป็นความลับใหแ้จง้เจา้พนักงาน

เรอืนจ าเจา้หนา้ทีท่ราบ และใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าผูค้วบคมุอยูใ่นระยะทีไ่ม่สามารถไดย้นิขอ้ความการสนทนา 

 

 

กรณีผูต้อ้งขงัป่วย 

 

1. ผูต้อ้งขังทีเ่จ็บป่วยอาการหนักและไดรั้บการรักษาตัวอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์หรือสถานพยาบาลของเรอืนจ า 

หากผูอ้ านวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์หรอืผูบ้ัญชาการเรอืนจ า หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ัญชาการเรอืนจ า จะ

อนุญาตใหผู้ต้อ้งขังนัน้ไดรั้บการเยีย่มจากญาตภิายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจ าก็ได ้

แลว้ตก่รณี โดยพจิารณาจากรายงานของแพทย ์หรอืเจา้หนา้ทีพ่ยาบาลประจ าสถานพยาบาลนัน้ 

 

2. ใหม้กีารเยีย่มผูต้อ้งขังป่วยในระหวา่งวันและเวลาราชการตามปกต ิโดยใหจ้ัดเยีย่มในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑห์รือ

สถานพยาบาลของเรอืนจ าหรือสถานทีอ่ืน่ใดอันสมควร แตต่อ้งเป็นสถานทีท่ีญ่าตแิละผูต้อ้งขังไดส้นทนากันอย่างใกลช้ดิ และ

เยีย่มไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 30 นาท ี

 



 

3. บคุคลตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มผูต้อ้งขงัป่วย 

 

 (1) บดิา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย 

 

 (2) สาม ีหรอืภรรยา 

 

 (3) บตุร หรอืหลาน 

 

 (4) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนั หรอืพีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนั 

 

 (5) ลงุ ป้า นา้ อา 

 

 (6) บคุคลอืน่ทีม่คีวามสมัพันธใ์กลช้ดิหรอืผูท้ีผู่ต้อ้งขงัป่วยรอ้งขอ 

 

4. การเยีย่มโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เรือนจ าอาจน าเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ระบบและเครือ่งมอือุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้งมาใชเ้พื่อสนับสนุนและเพิม่

ประสทิธภิาพในการด าเนินการ การเยีย่ม การตดิตอ่ของบุคคลภายนอกต่อผูต้อ้งขัง และการเขา้ดูกจิการหรอืตดิตอ่การงานกับ

เรอืนจ าตามระเบยีบนีก็้ได ้ทัง้นี ้หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ตามทีก่รมราชทณัฑก์ าหนด 

 

5. เจา้หนา้ทีจ่ะท าการแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบภายใน 1 วนัท าการ นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

หมายเหต:ุ 

ผูบ้ญัชาการเรอืนจ า ผูอ้ านวยการสถานกกัขงั ผูอ้ านวยการสถานกักกนั มอี านาจใชด้ลุยพนิจิในการพจิารณาอนุญาต โดยค านงึถงึ

สภาพแวดลอ้ม สภาวะการณ์ตา่ง ๆ ภัยธรรมชาต ิสภาวะอากาศ อาทเิชน่ เกดิเหตกุารณ์ไม่สงบจากการจลาจลการประทว้ง ทัง้

ภายในและภายนอกเรือนจ า สถานกักขัง สถานกักกัน หรือเกดิภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิและอัตราก าลังเจา้หนา้ทีท่ีจ่ะดูแลรักษา

ความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจ า สถานกักขัง สถานกักกัน แห่งนัน้ เป็นตน้  ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับ

ระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอื

เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึ

ความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค า

ขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทกึความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดรั้บ

มอบหมายไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมราชทณัฑ ์(Department of Corrections) 
222 ถนนนนทบรุ ี1 ต าบลสวนใหญ ่อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี
11000 เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-967-2222 เบอร ์FAX : 02-967-
3305 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
เยีย่มผา่นทาง Video Conference ณ ส านักงานยุตธิรรมจังหวดั 5 

แหง่ ไดแ้ก ่ส านักงานยุตธิรรมจังหวดัปัตตาน ีส านักงานยตุธิรรม
จังหวดัยะลา ส านักงานยตุธิรรมจังหวดันราธวิาส ส านักงาน
ยตุธิรรมจังหวดัสตลู ศนูยย์ตุธิรรมชมุชนอ าเภอสายบรุ ีจังหวัด
ปัตตาน ีเพือ่เยีย่มผูต้อ้งขงัของเรอืนจ า10 แหง่ ไดแ้ก ่เรอืนจ า
กลางสงขลา เรอืนจ ากลางปัตตาน ีเรอืนจ ากลางยะลา เรอืนจ า
จังหวดันราธวิาส  เรอืนจ าจังหวดัสงขลา เรอืนจ าจังหวดัสตลู 
ทณัฑสถานบ าบัดพเิศษสงขลา เรอืนจ าอ าเภอเบตง เรอืนจ า
อ าเภอนาทว ีทณัฑสถานหญงิสงขลา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิารร่วม  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ระบบเยีย่มญาตทิางไกลผา่นจอภาพ ของกรม
ราชทณัฑ ์(Video Conference System) ผา่นไลน ์(Line 

Application) เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2561 ณ เรอืนจ า 
142 แหง่ ยกเวน้สถานกักกนันครปฐม))  
บา้น/ทีท่ างาน (ระบบรองรับการเชือ่มตอ่แบบไมจ่ ากัดสถานที)่/
เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

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 านวยการสถานกกักนั ผูอ้ านวยการสถาน

กกัขงั พจิารณาเพือ่มคี าสัง่อนุญาตหรอืไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กรมราชทณัฑ ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 

 

จดุรับค าขอ 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

จดุรับค าขอ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำใบแตง่ต ัง้ทนำยควำมทีศ่ำลประทบัรบัไวใ้นส ำนวนคดใีหเ้ป็น

ทนำยควำมของผูต้อ้งขงั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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 
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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/1FAIpQLSc2T8PrWaUCCPJtSxfKxKeSKf- 

 

9uBidmmkIjHMDNDUcj-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 : - 

  
 


