ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Nด้ว ยกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ ค วามประสงค์จ ะรับ สมัค รคัด เลือ กบุค คลภายนอก
เป็น ที่ป รึก ษากฎหมายประจำคลิน ิก ยุต ิธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามระเบีย บ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ร

ม

ี

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และสถานที่ปฏิบัติงาน
๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร
ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม

๑.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน
กองพิท ัก ษ์ส ิท ธิแ ละเสรีภ าพ กรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ ศูน ย์ร าชการ
เฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีด ิเรกฤทธิ้ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๑ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำ บีญหาด้านกฎหมายและคดีความแก่ผู้รับบริการ
(๒) นำข้อ มูล ในการให้ค ำปรึก ษาทางกฎหมายลงระบบสารสนเทศและจำแนก
ประเภทเรื่องการให้คำปรีภษาทางกฎหมาย
(๓)ให้คำปรึกษาทางกฎหมายนอกสถานที่ตั้งแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นงานหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๔) ประสานงานหรือส่งต่อการให้ความช่วยเหลือประซาซนทางกฎหมาย
(๕) ดำเนิน การอื่น ๆ ตามที่ส ่ว นกลางหรือ ส่ว นภูม ิภ าคเห็น สมควรเพื่อ เป็น การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผู้รับบริการ

๒.๒ อัตราค่าตอบแทน

อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐0๐ บาทต่อวัน (สำหรับการปฏิบัติงาน ๘ ชั่วโมง) ตามหนังสือ
กรมบัญซืกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๓๙๐๗๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

/ ๓ .

ค ุณ ส ม บ ัต ิ. . .

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.© คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ส มัค รเป็น ที่ป รึก ษากฎหมาย ต้อ งมีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไปและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีลัญ'ซาติ'ไทย
(๒) อายุระหว่าง ๓๐ - ๗๔ ปีบริบรูณ์
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนเพราะกระทำผิดวินัย
(๖) ไม่เป็นผู้ถูกให้เพิกถอนซื่อออกจากทะเบียน เพราะฝ่าปีนตามระเบียบ ข้อ ๒๔
(๗) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
(๘) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยเป็น ผู้ส ำเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือ
(๒) เป็นผู้สอบไล่ไต้ขั้นความรู้เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) หรือ
(๓) เป็น ข้า ราชการที่เกษีย ณอายุร าชการ และเป็น ผู้ม ีป ระสบการณ์ในการทำงาน
ที่เกี่ย วข้อ งกับ งานต้า นกฎหมาย หรือ ต้านคดีใ นหน่ว ยงานของรัฐ หรือ รัฐ วิส าหกิจ หรือ องค์ก รอิส ระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกซน มาแล้วไม,น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
(๔) บุคคลนอกจาก (๓) และเป็น ผู้ม ีป ระสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อ งกับ งาน
ด้า นกฎหมาย หรือ ต้า นคดีใ นหน่ว ยงานของรัฐ หรือ รัฐ วิส าหกิจ หรือ องค์ก รอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ
หรือหน่วยงานภาคเอกซน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทั้งนี้ (๑) และ (๒) จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานต้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓.๓ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาไทย (ถ้ามี)
๔. การรับสมัคร
๔.© ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่
กองพิท ัก ษ์ส ิท ธิแ ละเสรีภ าพ กรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ ศูน ย์ร าชการ
เฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีด ิเรกฤทธิ้ ขั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ - © ๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ในวัน และเวลาราชการ ทั้ง นี้ ผู้ส มัค รสามารถ
ดาว,นโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.rlpd.go.th/rl.pdnew หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”
๔ .๒

ห ล ัก ฐ า น . . .

-

๓

-

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) สำเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต
จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือ
จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาใบประกาศนิยบัตรเนติบัณฑิต หรือ
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือ
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการอบรม (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไวไม,เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว
จำนวน ๒ รูป
ทั้ง นี้ สำเนาหลัก ฐานทุก ฉบับ ให้ผ ู้ย ื่น ใบสมัค รเขีย นรับ รองสำเนาถูก ต้อ ง
และลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผ้ส มัค รเข้ารับ การคัดเลือกจะต้อ งรับ ผิดขอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อัน เกิด จากผู้ส มัค รไม่ว ่า ด้ว ยเหตุใ ดๆ หรือ วุฒ ิก ารศึก ษาไม,ตรงตามคุณ วุฒ ิข องตำแหน่ง ที่ส มัค รเข้า รับ
การคัดเสือก อัน มีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเสือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการไต้เข้ารับการคัดเสือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายขื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณ สมบัติตามข้อ ๓ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ จะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รเข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ
พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และทางเว็บไซต์
http://vwwv.rlpd.go.th/rlpdnew หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครต้องไต้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
คะแนนเต็ม วิธ ีการประเมิน
สมรรถนะ
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ที่จะนำมาใข้ในการปฏิบัติงาน
- ทัศนคติ/การสนทนาโต้ตอบ/การมองเห็น/การไต้ยิน
- เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมหรือเคยมีประสบการณ์
ในการให้ตำปรึกษาในหน่วยงานของรัฐ

๑๐๐

สัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินความ
เหมาะสมกับ
ตำแหน่งตามที่
คณะกรรมการ
กำหนด

๖.๒ การคัดเลือก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

/ ๗. เกณฑ์...

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ส มัค รที่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ท ี่ผ ่า นการคัด เลือ กจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๘. การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่า นการคัด เลือ ก ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และทางเว็บไซต์
http://vwwv.rlpd.§o.th/rlpdnew หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

(นายสมถ! พรหมรส)
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรอบแนวทางและแผนงานดำเนินการคัดเลือกที่'ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑
๒
๓
(i
๕

๖
๗

ประกาศรับสมัคร และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์
๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๒
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม,น้อยกว่า ๓ คน
๑๙ - ๒๓ ส.ค. ๖๒
ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน
เวลา และสถานที่สอบ
พิจารณาคัดเลือกและสรุปผลการคัดเลือก
๒๗ ส.ค. ๖๒
กรณีต่างจังหวัด รายงานผลการคัดเลือกต่อหัวหน้า
ส่วนราชการพร้อมประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๖ - ๓0 ส.ค. ๖๒
และแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ที่ป รีก ษากฎหมาย และจัด ทำทะเบีย นที่ป รึก ษา ๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒
กฎหมายทั่วประเทศ

หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แบบ กพล.-๑๑-๐๐
ร ูป ถ ่า ย

ห น ้า ต ร ง

ใบสมัครบุคคลภายนอกเป็น ที่ป รึกษากฎหมาย
ประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไ ม ่ส ว ม แ ว ่น ต า

ข น า ด ไ ม ่เ ก ิน

๑

น ิ้ว

เขียนที่ ...........
วัน ท ี่.................เดือ น...............................พ.ศ..............
๑. ข้อมูลส่วนตัว
คำหน้าซื่อ (นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ...................) ซื่อ-สกุล...............................................................................
อายุ....................... ปี ศาสนา..............................เชื้อชาติ

..........................สัญชาติ...............................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้บ้านเลขที.่ .................... หมู่บ้าน.......................................................หมู่ที่.............................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ......................
โทรศัพท์ที่บ้าน.........................................................มือถือ............................................................................
โทรสาร................................................................... E-mail...........................................................................
อาชีพ,ปีจจุ'บัน..................................................................................................................................................
๒. ประวัติก ารศึก ษา
วุฒ ิการศึกษานิติศาสตรบัณ ฑิตจาก...............................................................................................................
ปีท ี่ส ำเร็จการศึกษา................................................................................ ................................... ....................

๓. ประวัติการทำงานด้านกฎหมายหรือด้านคดีในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (เฉพาะที่สำคัญ)
(๑ )..................................................................................................................................................................
(๒)........................................................................................................................
(๓)........................................................................................... ............................
(๔)........................................................................................................................

(๔)..............................................................................................................

/

๔ .

ค ุณ

ส ม บ ัต ิ. . .

-๒๔. คุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ในการสมัครครั้งนี้ท่านใช้คุณสมบัติข้อใดให้!ล่เครื่องหมาย ร ลงใน □ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ให้สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติในการสมัครยื่นพร้อม
ใบสมัครและลงลายมือขื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
□ (๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือ
□ (๒) เป็นผู้สอบไล่ได้ชั้นความรู้เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) หรือ
□ (๓) เป็น ช้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวช้องกับ
งานด้านกฎหมาย หรือด้านคดีในหน่วยงานชองรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
หน่วยงานภาคเอกซน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
□ (๔) บุคคลนอกจาก (๓) และเป็นผู้มีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวช้องกับงานด้านกฎหมาย
หรือด้านคดีในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกซน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทั้งนี้ (๑) และ (๒) จะต้องมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ห รืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ขอรับ รองว่าข้อ ความที่ก ล่า วช้า งด้น เป็น ความจริง ทุก ประการ หากข้อ ความตอนใดเป็น ความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เช้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ลงซื่อ
(.

ผู้สมัคร
.)

แบบแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับประกอบใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ประจำคลินิกยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำขี้แ จง โปรดกรอกข้อมูลของท่านดังต่อไปนึ๋โดยละเอียด เพื่อประโยซม่ในการใช้ประกอบใบสมัคร
๑. คำนำหน้า(นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ ...............) ขื่อ-สกุล........................................................................
๒. บีจจุบ ัน ท่านเป็น ทนายความอิส ระ หรือสังกัดสำนักงานทนายความ
□ ทนายความอิสระ

□ ทนายความสังกัดสำนักงานทนายความ

(กรณีเป็นทนายความสังกัดสำนักงานทนายความให้กรอกรายละเอียดในข้อ ๓ ด้วย)
๓. สำนักงานที่จดทะเบียนไว้ท ี่สภาทนายความ
ขื่อสำนักงาน............................................................................... ตั้งอยู่เลขที่.....................................
ถนน...................................ตำบล/แขวง............................................ อำเภอ/เขต............................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ........................ โทรศัพท์..................................
๔. ใบอนุญ าตให้เป็น ทนายความ เลขที่.....................ประเภท....................วันออกบัตร........................
วันหมดอายุ....................................................
๕. เป็น ทนายความมาแล้ว จำนวน............................ปี
๖. เคยว่า ความมาแล้ว จำนวน..................... คดี
๗. เคย/ไม่เคยเป็น ที่ป รึก ษากฎหมายของคลิน ิก ยุต ิธรรม
□ เคยเป็น ปี พ.ศ..............................
□ ไม,เคยเป็น
๘. ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณ ฑิต เมื่อ วัน /เดือ น/ปี...............................................
๙.เกษีย ณอายุร าชการ เมื่อปี พ.ศ........................รวมอายุราชการ.......... ปี
๑๐. เกษีย ณอายุร าขการในตำแหน่ง ระดับ ( ระบุ ตำแหน่ง ระดับ ส่วนราชการ กรม กระทรวง)
ตำแหน่ง......................................................... ระดับ..........................................................................
สังกัดกรม...........................................................กระทรวง................................................................

๑๑. เป็นผู้มีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายหรือด้านคดีในหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานภาคเอกซนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เซ่น ปี พ.ศ. ตำแหน่งซื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

ปีพ.ศ.

ตำแหน่ง

ซื่อหน่วยงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเฉพาะที่ตบมีคุณสมบัติ หากข้อใดไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

เอกสารประกอบการสมัคร
(๑) สำเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต

จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) สำเนาใบอนุญาตให้เนินทนายความ หรือ

จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาใบประกาศนิยบัตรเนติบัณฑิต หรือ

จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือ

จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการอบรม (ถ้ามี)

จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม,สวมแว่นตาดำและถ่ายไวไม,เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

