ประกาศกรมคัมครองสิทธิและเสรีภาพ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายน อกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม
ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ว ยกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรี าาพ มีค วามประสงค์จ ะรับ สมัค รคัด เลือ กบุค คลภายนอก
เป็น ที่ป รึก ษากฎหมายประจำคลิน ิก ยุต ิธรรม ปี' บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหารจัดปกรคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อดัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และสถานที่ปฏิบัตงาน
๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ที่ปรึกษากฎหมายประจํ าคลินิกยุติธรรม
๑.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน เสือ กอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) สำนักงานยุติธรรมจัง'เหวัด หรือ
(๒) สำนักงานคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพภาค หรือ
(๓) กองพิทักษ์สิทธิแล ะเสรีภ าพ กรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ ศูน ย์ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาๆ อาคารราชบุรีด ิเร กฤทธี้ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แชวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรงเทพมหานคร
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.® ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำ บีญหาด้านกฎหมายและคดีความแก่ผู้รับบริการ
(๒) นำข้อ มูล ในการให้ค ำปรึก ษาทางกฎหมายลงระบบสารสนเทศและจำแนก
ประเภทเรื่องการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
(๓)ให้คำปรึกษาทางกฎหมายนอกสถานที่ตั้งแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นงานหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๔) ประสานงานหรือส่งต่อการให้ความช่วยเหลือประชาซนทางกฎหมาย
(๕) ดำเนิน การอื่น ๆ ตามที่ส ่ว นกลางหรือ ส่ว นภูม ิภ าคเห็น สมควรเพื่อ เป็น การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผู้รับบริการ
๒.๒ อัตราค่าตอบแทน
อัต รา ๖ ๐ ๐ บ าท ต ่อ วัน (วัน ละ ๘ ชั้ว โมง) ต าม ห น ัง ส ือ ก รม บ ัญ ช ีก ล าง
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๒๖๔๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๔

/ ๓. คุณสมบัต.ิ ..

๒
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ส มัค รเป็น ที่ป รึก ษากฎหมาย ต้อ งมีค ุณ สมบัต ิท ั่วไปและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
11(5. ปี
ขบ
ข ริ1)บ
บฟู
(๒) อายุระหว่าง ๓๐ - ๗๔
รูณ์

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสา:เมารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
/ * ท 1๘,

%/เ

^

จุ'

ฤ

^. . .

.1 .

๘} ห เ

(๕:) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโท ษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนเพราะกระทำผิด วนย
(๖) ไม่เป็นผู้ถูกให้เพิกถอนชื่อออกจากทะเบียน เพราะฝ่าปีนตามระเบียบ ข้อ ๒๔
(๗) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
(๘) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจะต้องมีคุณสมบัติอย, งใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- (๑) เป็นผู้มี'1บอนุญาต'IV(เป็นทนายความ หรือ
(๒) เป็นผู้สอบไล่ไต้ชั้นค วามรู้เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) หรือ
(๓) เป็นข้าราชการที่เโ ษียณอายุราชการ และเป็น ผู้ม ีป ระสบการณ์ในการทำงาน
ที่เกี่ย วข้อ งกับ งานต้านกฎหมาย หรือ ต้านคดีใ เ)หน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวิส าหกิจ หรือ องค์ก รอิส ระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกซน มาแล้วไม่น่อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
(๔) บุคคลนอกจาก (๓) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้า นกฎหมาย หรือ ต้า นคดีใ นหน่ว ยงานของ รัฐ หรือ รัฐ วิส าหกิจ ห รือ องค์ก รอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ
หรือหน่วยงานภาคเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทั้งนี้ (๑) และ (๒) จะต้อง: งประสบการณ์!นการทำงานต้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓.๓ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอีน นอกเหนือจากภาษาไทย (ถ้ามี)
๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่
(๑) สำนักงานยุติธรรมจงหวัด หรือ
(๒) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค หรือ
(๓) กองพิท ัก ษ์ส ิท ธิแ ละเสรีภ าพ กรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ ศูน ย์ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ๋ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรงเทพมหานคร
ร ะ ห ว ่ า ง ว ั น ท ี ่ ๒๗ - ๓ ๑ ส ิ ง ห า ค ม ๒ ๔ ๖ ๑ ใ น ว ั น แ ล ะ เ ว ล า ร า ช ก า ร
ในพื้น ที่ท ีป ระสงค์ส มัค รเป็น ที่ป รึก ษากฎหมาย ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์
เา'ป:!ว://ท/ท/ท/.ปเวป.3๐.1:1า/เ'(เวปก6ท/ หัวข้อ “ข่าว สมัครงาน”

๔.๒ หลักฐาน...

๓
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(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 นิ้ว
จำนวน ๒ รูป
ทั้ง นี้ สำเนาหลัก ฐานทุก ฉบับ ให้ ผ ู ้ ย ื ่ น ใบสมั ค รเซี ย นรั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ ง
และลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อัน เกิด จากผู้ส มัค รไม่ว ่า ด้ว ยเหตุใ ดๆ หรือ วุฒ ิก ารศึก ษาไม่ต รงตามคุณ วุฒ ิข องตำแหน่ง ที่ส มัค รเข้า รับ
การคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเสือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการไต้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เขนโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายซื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติตามข้อ ๓ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๔.© ส่วนกลาง กรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ จะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การ
ประเมิน สมรรถนะพร้อ มกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และทางเว็บไซต์ ป11|ว://ผพพ.ปเวป.3๐.1:ป/ปเวปกลพ หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”
๔.๒ ส่ว นภูม ิภ าค สำนั ก งานคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพภาค และสำนั ก งาน
ยุต ิธ รรมจัง หวัด จะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน สมรรถนะพร้อ มกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๖.© ป้ผ้เ.สมัครต้องไต้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

วิธ ีการประเมิน

๑๐๐

สัมภาษณ์เพื่อ

- ทักษะต้านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิแ ^กทรอนิกส์

ประเมินความ

- ประสบการณ์ที่จะนำมาใข้ไนการปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับ

- ทัศนคติ/การสนทนาโต้ตอบ/การมองเห็น/การ ใต้ยิน

ตำแหน่งตามที่

- เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรร มหรือเคยมีประสบการณ์

คณะกรรมการ

ในการให้คำปรึกษาในหน่วยงานของรัฐ

กำหนด

/ ๖.๒ การคัดเสือก...

๔
๖.๒ การตัดเลือก
(๑) ส่วนกลาง กรมคุ้มค,รองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผ้ดำเนินการคัดเลือก
(๒) ส่ว นภมิภ าค สำนั ก งานคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพภาค หรือ สำนัก งาน
ยุติธรรมจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ส มัค รที่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ท ี่ผ ่ านการคัด เลือ กจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายซีอผู้ผ่านกา รตัดเลือก
๘.® ส่วนกลาง ประกาศรา ยขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และทางเว็บไซต์ เาแ|ว://'ฬ/VผV.โ1|ว๗.50.1:๒/โ[[วชก6’ผ หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”
๘.๒ ส่ว นภูม ิภ าค ประกา ศรายขื ่ อผู ้ ผ่ า นการคั ดเลื อก ณ สำนั กงานคุ ้ มครองสิ ทธิ
และเสรีภาพภาค หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕:๖๑,

/

(นางสาวปีติกาญจน์ สิทธิเดช)
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1-

แบบ กพส.-11-00

ใบสมัครบุคคลภายนอกเปนที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําคลินิกยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปถาย
หนาตรง
ไมสวมแวนตา
ขนาดไมเกิน ๑ นิ้ว

เขียนที่ ....................................................
วันที่ ................. เดือน ............................ พ.ศ. ..................
๑. ขอมูลสวนตัว
คําหนาชื่อ (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ....................) ชื่อ-สกุล.................................................................................
อายุ....................... ป ศาสนา............................เชื้อชาติ...............................สัญชาติ.....................................
ที่อยูที่ติดตอไดบานเลขที่..................... หมูบาน....................................................หมูที่..................................
ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพทที่บาน........................................................มือถือ...............................................................................
โทรสาร .................................................................E-mail..............................................................................
อาชีพปจจุบัน..................................................................................................................................................
๒. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจาก.................................................................................................................
ปที่สําเร็จการศึกษา.........................................................................................................................................
๓. ประวัติการทํางานดานกฎหมายหรือดานคดีในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานภาคเอกชนมาแลวไมนอยกวา 10 ป (เฉพาะที่สําคัญ)
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. ประสงคเปนที่ปรึกษากฎหมาย (ใหเลือกขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
( ) สวนกลาง
(

) สํานักงานยุติธรรมจังหวัด..........................................................

(

) สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค ...............

-25. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
ในการสมัครครั้งนี้ทานใชคุณสมบัติขอใดใหใสเครื่องหมาย  ลงใน  ผูสมัครจะตองมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (ใหสําเนาหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติในการสมัครยื่นพรอม
ใบสมัครและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
 (๑) เปนผูมีใบอนุญาตใหเปนทนายความ หรือ
 (๒) เปนผูสอบไลไดชั้นความรูเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) หรือ
 (๓) เปนขาราชการที่เกษียณอายุราชการ และเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับ
งานดานกฎหมาย หรือดานคดีในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
หนวยงานภาคเอกชน มาแลวไมนอยกวา 10 ป
 (4) บุคคลนอกจาก (3) และเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานกฎหมาย
หรือดานคดีในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานภาคเอกชน
มาแลวไมนอยกวา 10 ป
ทั้งนี้ (๑) และ (๒) จะตองมีประสบการณมาแลวไมนอยกวา ๓ ป
6. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ขอรับ รองว าขอความที่ กล าวข างตน เป น ความจริงทุ กประการ หากข อความตอนใดเป น ความเท็ จ
หรือไมตรงกับความจริง ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(.........................................................)

แบบแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับประกอบใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําคลินิกยุตธิ รรม ปงบประมาณ พ.ศ. ........................
คําชี้แจง โปรดกรอกขอมูลของทานดังตอไปนี้โดยละเอียด เพื่อประโยชนในการใชประกอบใบสมัคร
๑. คํานําหนา(นาย/นาง/น.ส./อืน่ ๆ ...............) ชื่อ-สกุล...................................................................................
๒. ปจจุบันทานเปนทนายความอิสระ หรือสังกัดสํานักงานทนายความ
ทนายความอิสระ

ทนายความสังกัดสํานักงานทนายความ

(กรณีเปนทนายความสังกัดสํานักงานทนายความใหกรอกรายละเอียดในขอ 3 ดวย)
๓. สํานักงานที่จดทะเบียนไวที่สภาทนายความ
ชือ่ สํานักงาน............................................................................ตั้งอยูเลขที่..................................................
ถนน.................................. ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท................................................
๔. ใบอนุญาตใหเปนทนายความ เลขที่.....................ประเภท...................วันออกบัตร......................................
วันหมดอายุ..................................................
๕. เปนทนายความมาแลว จํานวน...........................ป
๖. เคยวาความมาแลว จํานวน......................คดี
๗. เคย/ไมเคยเปนที่ปรึกษากฎหมายของคลินิกยุติธรรม
 เคยเปน ป พ.ศ. ...........................
 ไมเคยเปน
๘. ไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เมื่อวัน/เดือน/ป.............................................
๙.เกษียณอายุราชการ เมื่อป พ.ศ. ..................... รวมอายุราชการ......... ป
๑๐. เกษียณอายุราชการในตําแหนง ระดับ ( ระบุ ตําแหนง ระดับ สวนราชการ กรม กระทรวง)
ตําแหนง.........................................................ระดับ....................................................................................
สังกัดกรม.........................................................กระทรวง............................................................................

๑๑. เปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานกฎหมายหรือดานคดีในหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ หรือหนวยงานภาคเอกชนมาแลวไม นอยกวา ๑๐ ป
(ระบุรายละเอียดใหชัดเจน เชน ป พ.ศ. ตําแหนงชื่อหนวยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
ปพ.ศ.

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หมายเหตุ ใหผูสมัครกรอกขอมูลเฉพาะที่ตนมีคุณสมบัติ หากขอใดไมมีใหใสเครื่องหมาย -

เอกสารประกอบการสมัคร
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 1 ฉบับ

 (๒) สําเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต

จํานวน 1 ฉบับ

 (๓) สําเนาใบอนุญาตใหเปนทนายความ หรือ

จํานวน 1 ฉบับ

 (๔) สําเนาใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต หรือ

จํานวน 1 ฉบับ

 (๕) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ หรือ

จํานวน 1 ฉบับ

 (๖) สําเนาหนังสือรับรองการผานงานหรือการอบรม (ถามี)

จํานวน 1 ฉบับ

 (๗) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดําและถายไวไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป

