






การเชื่อมงานหนังสือ

การรับหนังสือจากหน�วยงานภายนอก

¡º·. Êº¡. Å§ÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍÀÒÂ¹Í¡ ¾ÃéÍÁ·Ñé§Êá¡¹
Å§ã¹ÃÐººÊÒÃºÃÃ³ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì áÅÐá¹ºä¿Åì
(¡Ã³Õ»ÃÐ·ÑºµÃÒÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´·Óä¿ÅìÊµÃÒ»ÃÐ·Ñºã¹ PSD)

¡º·. Êº¡. ¹ÓàÊ¹Í ¼Í.Êº¡. ·Ò§ÃÐººÊÒÃºÃÃ³ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì 
áÅÐË¹éÒËéÍ§¼ÙéºÃÔËÒÃ Êè§ä¿ÅìàÍ¡ÊÒÃ àÊ¹Í ¼Í.Êº¡. à¾×èÍÅ§¹ÒÁ

Ë¹éÒËéÍ§¼ÙéºÃÔËÒÃ ¼Í.Êº¡. ¹ÓàÊ¹Í àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡ÊÁ. 
·Ò§ÃÐººÊÒÃºÃÃ³ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
/Ë¹éÒËéÍ§¼ÙéºÃÔËÒÃ Êè§ä¿ÅìàÍ¡ÊÒÃàÊ¹Í àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡ÊÁ. 
à¾×èÍÅ§¹ÒÁÁÍºËÁÒÂ§Ò¹ãËéÊÓ¹Ñ¡/Ë¹èÇÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§

Ë¹éÒËéÍ§¼ÙéºÃÔËÒÃ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡ÊÁ. ´Óà¹Ô¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡§Ò¹
/á¹ºä¿ÅìàÍ¡ÊÒÃ áÅÐÊè§àÃ×èÍ§ã¹
ÃÐººÊÒÃºÃÃ³ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì ãËé ¡º·. Êº¡.

การออกเลขหนังสือภายนอก
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ÊÓ¹Ñ¡/Ë¹èÇÂ »ÃÐÊÒ¹·Ò§äÅ¹ì
¡Ñºà¨éÒË¹éÒ·Õè ¡º·.Êº¡. 
à¾×èÍ¢ÍÍÍ¡àÅ¢Ë¹Ñ§Ê×ÍÀÒÂ¹Í¡
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ÊÓ¹Ñ¡/Ë¹èÇÂ ËÃ×Í ¡º·.Êº¡. 
Å§àÅ¢Ë¹Ñ§Ê×Í/ÇÑ¹·ÕèÅ§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

áÅÐá¹ºä¿Åìã¹ÃÐººÊÒÃºÃÃ³ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì 

3

ÊÓ¹Ñ¡/Ë¹èÇÂ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´Êè§àÍ¡ÊÒÃ
ãËéË¹èÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡·Ò§
¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì ËÃ×ÍãËé Êº¡. 
¨Ñ´Êè§·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂìµèÍä»

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ

ระหว�างหน�วยงานภายใน

¡º·. Êº¡. Êè§àÃ×èÍ§µÒÁ¢éÍÊÑè§¡ÒÃ¢Í§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡ÊÁ. 
ãËéÊÓ¹Ñ¡/Ë¹èÇÂ ã¹ÃÐººÊÒÃºÃÃ³ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
à¾×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä»
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ส ำนกับริหำรกลำง

• จริำภรณ์ ทองค ำวฒันะ 

089 8927 240

• ศรุตพิงศ ์จริำดิษพงศ์

063 2686 159

• รุง้ตะวนั. หลี่อิสระนุกูล

085 0195 637

ส ำนกักจิกำร กสม.

• พรำหมณ์  นิยะบุตร

087 0546 668

• จนัทกำนติ์ จตุรพำณิชย ์

เกตุปรำชญ์

063 2251 909

• ธนภค  วรรณำรกัษ์

094 4194 869

ส ำนกัคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน

• พิมธนัชน์  ลีลำลยั 

081 8116 153

• รจนศม  สุบงกช

091 7800 810

ส ำนกัส่งเสริม

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

• นรอรรจน์  สนุทรพกุก ์

081 8021 580

• เกรยีงไกร  แกว้กนั  

082 5153 282

ส ำนักเฝ้ำระวงัและประเมิน

สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

• ภำณุพนัธ์  สมสกลุ

065 9857 252

• สำยฝน  ยิ่งวัฒนำ

090 9810 653

ส ำนักมำตรฐำนและตดิตำม

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

• ชนินทร ์ เกตุปรำชน์

092 2501 751

• นิโลบล  จิระพทุธรมย ์

083 7712 759

ส ำนกัสิทธิมนุษยชน

ระหว่ำงประเทศ

• วลัลภำ  ศำรทประภำ 

087 1108 620

• เพช็รำ  เปลี่ยนศิร ิ 

092 2748 647 

ส ำนกักฎหมำย

• ภำณุวัฒน์  ทองสขุ  

098 8321 142

• ภัทรทร  ฉิมพมิำย

094 9959 514

• นิญภัชร  แกว้กนั

097 9329 287

ส ำนกัดิจทิลัสิทธิ

มนุษยชน

• นภทัร  รชัตะวรรณ

087 0871 630

• สพุร 089 1060 111

• นพดล      087 8519 170

• นพรัตน์     095 9154 641

หน่วยตรวจสอบภำยใน

• สวุภิำ เลอเลศิศกัดำ

085 9977 919

• จิรนุช ตอ้ยปำน

086 5459 697

เบอรโ์ทร 

สถานการณ ์COVID-19 

 

สำยด่วนรบัเรื่องรอ้งเรียน 
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¼ÙéµéÍ§¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ
á¨é§¢Í¨Ñ´»ÃÐªØÁ¡Ñº
à¨éÒË¹éÒ·Õè Ê´Ê. 

¼èÒ¹äÅ¹ì

แจ�งผ�านไลน�

à¨éÒË¹éÒ·Õè Ê´Ê.
ÃÑºá¨é§¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ 

¾ÃéÍÁÅ§µÒÃÒ§
¡ÒÃãªé§Ò¹ÃÐºº

à¨éÒË¹éÒ·Õè Ê´Ê. 
á¨é§ Username /

Password 
ãËé¡Ñº¼Ùé¨Ñ´»ÃÐªØÁ

¼Ùé¨Ñ´»ÃÐªØÁ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ã¹ÇÑ¹·Õè¡ÓË¹´

รับแจ�ง

Username /
Password

ดำเนินการประชุม

ขั้นตอนการเข�าร�วมประชุม zoom

¼Ùé¨Ñ´»ÃÐªØÁ
ÊÃéÒ§äÍ´ÕËéÍ§»ÃÐªØÁ

àªÔÞ¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ»ÃÐªØÁ
¼èÒ¹ÅÔ§¤ìËÃ×Íá¨é§äÍ´Õ

áÅÐÃËÑÊ¼èÒ¹ËéÍ§»ÃÐªØÁ
ãËé¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ»ÃÐªØÁ

¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ»ÃÐªØÁ
à¢éÒÃèÇÁ»ÃÐªØÁµÒÁÅÔ§¤ì·ÕèÃÑºàªÔÞ 
ËÃ×Í¡ÃÍ¡äÍ´ÕËéÍ§»ÃÐªØÁáÅÐ
ÃËÑÊ¼èÒ¹à¾×èÍà¢éÒÃèÇÁ»ÃÐªØÁ

zoom
การจัดประชุมzoom
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