
ประกาศกระทรวงยตุธิรรม 
เรือ่ง มาตรฐานคลนิกิยตุธิรรม

ตามพระราชปญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒(£๔๕: มาตรา ๓๒ กำหนดให ้
กระทรวงยตุธิรรม มอีำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการกระบวนการยตุธิรรม เสรมิสรา้งและอำนวยความ 
ยตุธิรรมในสงัคม และราชการอืน่ตามทีก่ำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีช่องกระทรวงยตุธิรรม หรอืสว่นราชการที ่
สงักดักระทรวงยตุธิรรม ประกอบกบัยทุธศาสตรช์าตริะยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖0 -  ๒๕๗๙) ยทุธศาสตรท์ี ่ ๔ 
การสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเทา่เทยีมกบัทางสงัคม ทีม่ ุง่เนน้ในการสรา้งความมัน่คงและการลดความ 
เหลือ่มลํา้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การสรา้งความเขม้แขง็ชองสถาบนัทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรมและ 
ความเขม้แขง็ชองชมุชน ในการนี ้กระทรวงยตุธิรรมจงึไดก้ำหนดยทุธศาสตรใ์นการปฏนิต้ริาชการ ยทุธศาสตรท์ี ่ ๓ 
การอำนวยความยตุธิรรม โดยมุง่ผลสมัฤทธึใ๋นการลดความเหลือ่มลํา้ในการเขา้ถงึกฎหมายและกระบวนการ 
ยตุธิรรม และประชาซนไดร้บับรกิารงานยตุธิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ

กระทรวงยตุธิรรม ไดจ้ดัตัง้คลนิกิยตุธิรรมเพือ่ใหเ้ปน็หนว่ยบรกิารประชาชนในรปูแบบของ 
ศนูยบ์รกิารรว่ม (Service Link) ณ สำนกังานยตุธิรรมจงัหวดัทกุแหง่ ซึง่ใหบ้รกิารตา่งๆ ภายใตภ้ารกจิชอง 
กระทรวงยตุธิรรม และเพือ่ใหค้ลนิกิยตุธิรรมเปน็หนว่ยบรกิารทีม่กีารดำเนนิงานเปน็ทีย่อมรบั และเชือ่ม ัน่วา่ 
สามารถใหบ้รกิารตามวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมมีาตรฐานเดยีวกนั จงึเหน็ควร 
ประกาศมาตรฐานคลนิกิยตุธิรรม เพือ่เปน็แนวทางการดำเนนิงานของคลนิกิยตุธิรรม ดงันี้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศกระทรวงยตุธิรรม เรือ่ง มาตรฐานคลนิกิยตุธิรรม”
ขอ้ ๒ มวีตัถปุระสงค ์ ดงันี้

(๑) เพ ือ่ใหป้ระชาชนผูร้บับรกิารงานยตุธิรรมมคีวามมัน่ใจวา่จะไดร้บัการอำนวย 
ความยตุธิรรมผา่นบรกิารทีด่ ี มปีระสทิธภิาพและมาตรฐาน

(๒) เพือ่เป็นแนวทางการยกระดับคลินกิยุติธรรมใหเ้ป็นหนว่ยบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
' (๓) เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการตรวจรบัรองมาตรฐานคลนิกิยตุธิรรม

ขอ้ ๓ “ เจา้หนา้ท ีย่ตุธิรรม” หมายความวา่ บคุลากรในสงักดักระทรวงยตุธิรรมปฏบิตัหินา้ที ่
ณ สำนกังานยตุธิรรมจงัหวดั และศนูยบ์ริการรว่มกระทรวงยตุธิรรม

ข้อ ๔ มาตรฐานคลนิกิยตุธิรรม แบง่ออกเปน็ ๔ ดา้น ได้แก ่
ดา้นที ่ ๑  มาตรฐานดา้นกายภาพ

๑) มสีถานทีใ่หบ้รกิารพรอ้มอปุกรณส์ำนกังาน
๒) มปีา้ยชือ่แสดงขอ้ความ“คลนิกิยตุธิรรม” พรอ้มสญัลกัษณก์ระทรวงยตุธิรรม 
๓) มกีารใหบ้รกิาร ๓ จดุบรกิาร ไดแ้ก่

จดุบรกิารที ่ ๑ ลงทะเบยีนและคดักรอง
จดุบรกิารที ่ ๒ ทีป่รกึษากฎหมาย
จุดบริการที่ ๓ งานบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม

๔) มปี ้ายชือ่ ...



-Is-

ขา่วสารอืน่ๆ

โทรทศันแ์ผน่พบั ใบปลวิ

คดเีพศ

๔) มฟีา้ยซือ่ผู้เห้บรกิารพรอ้มรปูถา่ยประจำโตะ๊ หรอืจดุใหบ้รกิาร
๔) มบีอรด์ตดิประกาศแสดงผงัขัน้ตอนการใหบ้รกิาร สถติผิลการดำเนนิงาน ขอ้มลู

๖ )มบีตัรควิหรอืมกีารจดัลำดบักอ่น-หลงัการใหบ้รกิาร 
๗) มเีกา้อีพ้กัรอรบับรกิาร
๘) มสี งือำนวยความสะดวกอ ืน่ๆ เซ น่ เคร ือ่งเขยีน  หนงัสอืพมิพ ์ น ํา้ด ืม่ /ก าแ ฟ  

๙) มหีอ้งหรอืพืน้ทีท่ีเ่ปน็สดัสว่นทีเ่หมาะสมลำหรบัใหค้ำปรกึษาขัน้ความลบั/ไกลเ่กลีย่/

ร ) ๐ )  มีกล,องรบัพงิความคดิเหน็
คา้นที ่ ๒ มาตรฐานคา้นบคุลากร

๑) มเีจา้หนา้ท ีย่ตุธิรรมประจำจดุบรกิารอยา่งนอ้ย ๒ คน ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
ในการใหบ้รกิารคลนิกิยตุธิรรมตามมาตรฐานการใหบ้รกิาร

๒) มที ีป่รกึษากฎหมายอยา่งนอ้ย ๑ คน ทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่และไคร้บัการ 
แตง่ตัง้ตามทีร่ะเบยีบกรมคุม้ครองสทืธแิละเสรภีาพ วา่ดว้ยการบรหิารจดัการคลนิกิยตุธิรรม พ.ศ.๒๔๖0  กำหนด 
ปฏนิตัหินา้ทีใ่หค้ำปรกึษาทางกฎหมายตามวนัและเวลาใหบ้รกิารคลนิกิยตุธิรรม

๓) เจา้ห นา้ท ีย่ตุ ธิรรมและท ีป่รกึษากฎห มายไคร้บัการพฒั นาศกัยภาพในเร ือ่งท ี ่
เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมกำหนดอยา่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้

๔) เจา้หนา้ท ีย่ตุ ธิรรมและท ีป่รกึษากฎหมายแตง่กายขณ ะปฏบิตัหินา้ท ีใ่นคลนิกิ 
ยตุธิรรมดว้ยชดุสภุาพ เรยีบรอ้ย สะอาด ถกูกาลเทศะ สวมรองเทา้หุม้สน้ และตดิบตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีห่รอื 
สวมใสฟ่า้ยซือ่คลอ้งคอ

๔) เจา้หนา้ทีย่ตุธิรรมและทีป่รกึษากฏหมายมจีติบรกิาร
คา้นที ่ ๓ มาตรฐานคา้นการบรหิารจดักๆร

๑) มแีผนปฏบิตักิาร/ปฏทินิกจิกรรมการปฏบิตังิานประจำปขีองคลนิกิยตุธิรรม 
๒) มรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูผูร้บับรกิารคลนิกิยตุธิรรม 
๓) มคีูม่อีการปฏบิตงิานลำหรบัการใหบ้รกิารคลนิกิยตุธิรรม 
๔) มรีะบบการประเมนิผลความพงึพอใจผูร้บับรกิาร 
๔) มรีะบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
๖) มกีารป ระชมุ เพ ือ่ส รปุ ผลการดำเน นิ งาบ และการแกไ้ขฟ ญ้ ห าอปุ ส รรคการ 

ใหบ้รกิารคลนิกิยตุธิรรมอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึง่ครัง้
๗) ม กีารรายงาน ผลการป ฏบิ ตั งิาน คลนิ กิยตุ ธิรรม ตอ่กระท รวงยตุ ธิรรม  ตาม 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร แบบรายงานผลตามทีห่นว่ยงานเจา้ของงานบรกิารกำหนด โดยความเหบ็ขอบของกระทรวง 
ยตุธิรรม

คา้นที ่ ๔ ...



-๓-

คา้นที ่ ๔ มาตรฐานคา้นงานบรกิารคลนกิยตุฐิรรม 
๑. มกีารใหบ้รกิาร ๙ งานบรกิาร ได้แก,

๑) การส่งเสริมและสร้างการรับรู้กฎหมายและการคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
๒) การใหค้ำปรกิบาทางกฎหมาย
๓) การชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่เ้สยีหายและจำเลยในคดอีาญา 
๔) การคุม้ครองพยานในคดอีาญา 
๕) การไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาท 
๖) การรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขแ์ละรอ้งเรยีน 
๗) การใหบ้รกิารกองทนุยตุธิรรม
๘) การเบกิจา่ยเงนิรางวลัและคา่ใชจ้า่ยใน,ชัน้สอบสวนคดอีาญา 
๙) การชว่ยเหลอืประซาซนดา้นอีน่ๆ ใหเ้ขา้ถงึการบรกิารพืน้ฐานภาครฐั 

๒. มชีอ่งทางการเขา้ถงึงานบรกิารคลนิกิยตุธิรรมไม,นอ้ยกวา่ ๒ ชอ่งทาง 
๓. มกีารใหบ้รกิารตามมาตรฐานชัน้ตอนและระยะเวลาตามทีห่นว่ยงานผูร้บัผดิซอบ 

งานบรกิารนัน้ๆ กำหนด โดยความเหน็ซอบของกระทรวงยตุธิรรม
ขอ้ ๕ คลนิกิยตุธิรรมตอ้งผา่นการตรวจประเมนีและรบัรองมาตรฐานคลนิกิยตุธิรรมตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพกำหนด โดยความเหน็ซอบซองกระทรวงยตุธิรรมทกุปี
ทัง้นีใ้หใ้ซก้บัหนว่ยงานทีม่กีารใหบ้รกิารคลนิกิยตุธิรรมทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาค 

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารยพ์เิศษวดิษีฏ ์ วดิษีฏส์รอรรถ) 
ปลดักระทรวงยุตธิรรม


