
ระเบยีบกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
ว่าดว้ยการบริหารจัดการคลินกิยติุธรรม(ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหาร 
จัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพี่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์บีจจุบัน

อาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้1ขเพ่ิมเติม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหารจัดการ 
คลินิกยุติธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบน๋ึให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหาร 
จัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “ คณะกรรมการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม”
ประกอบด้วย

(๑) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๒) รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ที่กำกับดูแลกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 
(๓) รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ *
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 
(๕) ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน 
(๖) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
(๗) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
(๘) เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๙) ผู้แทนดูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
(๑๐) ผู้แทนหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
(๑๑) ผู้แทนท่ีปรึกษากฎหมายและผู้แทนผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย - 

ที่อธิบดีแต่งต้ังตามวาระจำนวนสองคน
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(๑๒) ผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีอธิบดีแต่งต้ังตามวาระจำนวนไม'เกินสองคน

กรรมการ



(๑๓) ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรรมการและเลขานุการ
(๑๔) เจ้าหน้าท่ีกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ

ท่ีได้รับมอบหมายจำนวนสองคน ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหาร 
จัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๐ และให้ใช้ความต่อใปบ้ีแทน

“ ข้อ ๑๒ ให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก 
ผู้สมัครที่ประสงค์เป็นที่ปรึกษากฎหมายใหม่ ภายใน ๖๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามวาระ”

ในกรณีไม'มีผู้สมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือกรณ ีที่ปรึกษากฎหมายไม่เพียงพอต่อ 
การให้คำปรึกษา สามารถดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์เป็นที่ปรึกษากฎหมายได้

ผู้สมัครเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย จะต้องย่ืนใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) (๔) และ (๖) ของข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ (๒) อายุระหวาง ๓ ๐- ๗๔ ปี บริบูรณ์
(๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซน เพราะกระทำผิดวินัย
(๖) ไม่เป็นผู้ถูกให้เพิกถอนซ่ือออกจากทะเบียน เพราะฝ่า!!เนตามข้อ ๒๔”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔)ในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๐

“ (๔) บุคคลบอกจาก (๓) และเป็นผู้มีประสบการณ์ไนการทำงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านกฎหมาย 
หรือด้านคดีในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรอองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกชน 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี”

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสาม ในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๐

“ การให้คำปรึกษาท่ีไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามคำขอของผู้รับบริการ เม่ือท่ีปรึกษากฎหมาย 
ได้รับแจ้งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกตอง ครบถ้วน”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหาร 
.จัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ ข้อ ๒๔ ท่ีปรึกษากฎหมายซื่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้รับบริการ 
ณ ที่ทำการของส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค วันละแปดชั่วโมง หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผูรับบริการ 
โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนอกสถานที่ตั้งแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นงานหรือโครงการทเกี่ยวข้อง 
กับกรม ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามท่ีทำความตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง ”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหาร 
จัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ ข้อ ๒๖ ท่ีปรึกษากฎหมายซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ให้สามารถเบิกจ่าย 
ค่าพาหนะเดีนทางและค่าเช่าที่พักได้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ทำความ 
ตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง”



ฃ้อํ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
การบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใข้ความต่อไปน้ีแทน

“ ข้อ ๒๗ ที่ปรึกษากฎหมายถูกเพิกถอนซื่อออกจากทะเบียน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมนิติ ตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ 
(๒) ตาย หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
(๓) ลาออกจากการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
(๔)ได้รับหนังสือเตือนเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีในการให้คำปรึกษากฎหมายเกิน ๒ คร้ัง 

(๕) มีการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเซื่อถือของกรมอย่างร้ายแรง 

(๖) เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดตาม ข้อ ๒๔ (๒) หรือ (๓)”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๐ วรรคแรก แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
การบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใข้ความต่อไปน้ีแทน

“ ข ้อ,๓๐ กรณีมีมูลความผิดตามข้อ ๒๗ (๕) หรือ (๖) ให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอน 
ซื่อที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ที่ปรึกษากฎหมายทราบ”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๔ แห่งระเบ ียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
การบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห ่งระเบ ียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
การบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ ข้อ ๓๙ ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถ 
เบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พ ักได้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตามท่ีทำความตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง ”

(นางสาวปีติกาญจน์ สิทธิเดซ)
อธิบดิกรมคุ่มครองสิทธิและเสริภาพ


