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ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง กาหนดหน่วยงานซึง่ ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดหน่วยงานภายในของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม
เป็นหน่วยงานซึ่งดาเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจน
สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานรัฐ
ซึ่งดาเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
(๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
(๒) สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(ก) สานักงานยุติธรรมจั งหวัด 1 - 18 ที่กาหนดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานั กงานปลัด กระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกาหนดที่ตั้งของสานักงานยุติธรรมจังหวัด ๑ - ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังต่อไปนี้
1) สานักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
3) สานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
4) สานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
6) สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
7) สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
8) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
9) สานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
10) สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
11) สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
12) สานักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
13) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
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14) สานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
15) สานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
16) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17) สานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
18) สานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
(ข) สานั กงานยุติธรรมจังหวัดและสานักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา ที่ไม่ใช่สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ตามข้อ (ก) จานวน 63 แห่ง ดังต่อไปนี้
1) สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
2) สานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
3) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
4) สานักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
5) สานักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6) สานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
7) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
8) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
9) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
10) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
11) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
12) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
13) สานักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
14) สานักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
15) สานักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
16) สานักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง
17) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
18) สานักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา
19) สานักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
20) สานักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
21) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
22) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
23) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
24) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
๒๕) สานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
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สานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง
สานักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดตราด
สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
สานักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
สานักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
สานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
สานักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
สานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
สานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานยุติธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
สานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
สานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
สานักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
สานักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

5๘) สานักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5๙) สานักงานยุติธรรมจังหวัดลาปาง
๖๐) สานักงานยุติธรรมจังหวัดลาพูน
6๑) สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
6๒) สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
6๓) สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ข้อ 2 ประกาศฉบับนีใ้ ห้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

