
ประกาศกรมคั 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายน 

ประจำปีงบป

มครองสิทธิและเสรีภาพ 
อกเป็นท่ีปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม 

ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี 
เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ปี' 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหารจัดป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลภาย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

าาพ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก 
บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ 
กรคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
นอกเพ่ือดัดเลือกเป็นท่ีปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร และสถานท่ีปฏิบัตงาน 
๑.๑ ตำแหน่งท่ีรับสมัคร

- ที่ปรึกษากฎหมายประจํ 
๑.๒ สถานท่ีปฏิบัติงาน เสือ

(๑) สำนักงานยุติธรรมจัง' 
(๒) สำนักงานคุ้มครองสิ 
(๓) กองพิทักษ์สิทธิแล 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาๆ อาคารราชบุรีดิเร 
กรงเทพมหานคร

าคลินิกยุติธรรม
กอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี
เหวัด หรือ
ทธิและเสรีภาพภาค หรือ
ะเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการ 
กฤทธ้ี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แชวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
๒.® ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ

(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำ บีญหาด้านกฎหมายและคดีความแก่ผู้รับบริการ 
(๒) นำข้อมูลในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายลงระบบสารสนเทศและจำแนก 

ประเภทเรื่องการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
(๓)ให้คำปรึกษาทางกฎหมายนอกสถานที่ตั้งแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นงานหรือโครงการ 

ท่ีเก่ียวข้องกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๔) ประสานงานหรือส่งต่อการให้ความช่วยเหลือประชาซนทางกฎหมาย 
(๕) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ส ่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเห็นสมควรเพื่อเป็นการ 

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผู้รับบริการ
๒.๒ อัตราค่าตอบแทน

อ ัตรา ๖ ๐๐  บาทต ่อว ัน  (ว ันละ ๘ ชั้วโมง) ตามหน ังส ือกรมบ ัญ ช ีกลาง 
ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/๒๒๖๔๙ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๔

/ ๓. คุณสมบัติ...



๒

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
คุณสมบัติท่ัวไป
ผู้สมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม

๓.๑

ดังต่อไปน้ี
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุระหว่าง ๓๐ - ๗๔ ปีบริบรูณ์ 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสา:

(๕:) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโท 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนเพราะกระทำผิด

11(5. ข ข 1) บฟู

เมารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม
/ *  ท 1๘, %/เ ^  จุ' ฤ  ^ .  . .  .1 . ๘} ห เษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ

วนย
(๖) ไม่เป็นผู้ถูกให้เพิกถอนช่ือออกจากทะเบียน เพราะฝ่าปีนตามระเบียบ ข้อ ๒๔ 
(๗) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(๘) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

งใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 
(เป็นทนายความ หรือ 
วามรู้เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) หรือ 
ษียณอายุราชการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน 
เ)หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตาม 

รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกซน มาแล้วไม่น่อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
(๔) บุคคลนอกจาก (๓) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน 

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค ์กรอ ิสระตามรัฐธรรมน ูญ 
ปี
งประสบการณ์!นการทำงานต้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจะต้องมีคุณสมบัติอย,
- (๑) เป็นผู้มี'1บอนุญาต'IV 

(๒) เป็นผู้สอบไล่ไต้ช้ันค 
(๓) เป็นข้าราชการที่เโ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานต้านกฎหมาย หรือต้านคดีใ

ด้านกฎหมาย หรือต้านคดีในหน่วยงานของ 
หรือหน่วยงานภาคเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ 

ท้ังน้ี (๑) และ (๒) จะต้อง:
๓.๓ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอีน นอกเหนือจากภาษาไทย (ถ้ามี)

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ท่ี

(๑) สำนักงานยุติธรรมจงหวัด หรือ 
(๒) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค หรือ
(๓) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ๋ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรงเทพมหานคร

ระหว ่า งว ันท ี ่  ๒๗ 
ในพื้นที่ทีประสงค์สมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
เา'ป:!ว://ท/ท/ท/.ปเวป.3๐.1:1า/เ'(เวปก6ท/ หัวข้อ “ข่าว

- ๓ ๑ ส ิงหาคม ๒ ๔ ๖ ๑  ใ น ว ัน แ ล ะ เ ว ล า ร า ช ก า ร  
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ 
สมัครงาน”

๔.๒ หลักฐาน...



๓

๔.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือ จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต หรือ จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรข้าราซการบำนาญ หรือ จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการอบรม (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไวไม่เกิน ๑ ปี ซนาด ๑ น้ิว 

จำนวน ๒ รูป
ทั้งนี้ สำเนาหล ักฐานท ุกฉบ ับ ให้ผู ้ย ื ่นใบสมัครเซียนร ับรองสำเนาถูกต้อง 

และลงลายมือซ่ือกำกับไว้ด้วย
๔.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเสือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการไต้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เขนโมฆะสำหรับผู้น้ัน

๔. การประกาศรายซ่ือผู้สมัครท่ีผ่านคุณสมบัติตามข้อ ๓ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ

๔.© ส่วนกลาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการ 
ประเมินสมรรถนะพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และทางเว็บไซต์ ป11|ว://ผพพ.ปเวป.3๐.1:ป/ปเวปกลพ หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

๔.๒ ส่วนภูม ิภาค สำน ักงานคุ ้มครองส ิทธ ิและเสร ีภาพภาค และสำน ักงาน 
ยุติธรรมจังหวัด จะประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๖.© ผ้สมัครต้องไต้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังน้ี

ปเ้.

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธ ีการประเมิน

- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ทักษะต้านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิแ
- ประสบการณ์ที่จะนำมาใข้ไนการปฏิบัติงาน
- ทัศนคติ/การสนทนาโต้ตอบ/การมองเห็น/การ
- เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรร 
ในการให้คำปรึกษาในหน่วยงานของรัฐ

^กทรอนิกส์ 

ใต้ยิน
มหรือเคยมีประสบการณ์

๑๐๐ สัมภาษณ์เพ่ือ 
ประเมินความ 
เหมาะสมกับ 

ตำแหน่งตามท่ี 
คณะกรรมการ 

กำหนด

/ ๖.๒ การคัดเสือก...



๔

ยุติธรรมจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่ 

สมรรถนะ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ การตัดเลือก
(๑) ส่วนกลาง กรมคุ้มค,
(๒) ส่วนภมิภาค สำนักงานคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค หรือสำนักงาน

รองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผ้ดำเนินการคัดเลือก

านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท ี่ได้คะแนนในการประเมิน

๘. การประกาศรายซีอผู้ผ่านกา 
๘.® ส่วนกลาง ประกาศรา 

และทางเว็บไซต์ เาแ|ว://'ฬ/VผV.โ1|ว๗.50.1:๒/โ[[วชก6’
๘.๒ ส่วนภูมิภาค ประกา

และเสรีภาพภาค หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ประกาศ ณ

รตัดเลือก
ยขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ผ หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”
ศรายขื ่อผู ้ผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงานคุ ้มครองสิทธิ

วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕:๖๑,

/

(นางสาวปีติกาญจน์ สิทธิเดช) 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1-



กรอบแนวทางและแผนงานดำเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้ันตอน กิจกรรม วันดำเนินการ จำนวนวัน หมายเห!)

๑
ประกาศรับสมัคร และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๒๗ -  ๓๑ ส.ค. ๖๑ ๕

๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

๓ -  ๗ ก.ย. ๖๑ ๕
ส่วนกลาง 

และ
ต่างจังหวัด

๓ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ คน

(ริ̂
ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีสอบ

๕ พิจารณาคัดเลือกและสรุปผลการคัดเลือก ๑๐ ก.ย. ๖๑ ๑

๖
รายงานผลการคัดเลือกต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
พร้อมประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกต่างจังหวัด 
และแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ

๑๑ -  ๑๒ ก.ย. ๖๑ ๒

๗
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกคำสั่งแต่งตั้ง 
ที่ปรึกษากฎหมาย และจัดทำทะเบียนที ่ปรึกษา 
กฎหมายท่ัวประเทศ

๑๓ -  ๒๘ ก.ย. ๖๑ ๑๑

หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาอาจเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม


