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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
วาดวยเครือขายและอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗๕  กําหนดใหรัฐ 
ตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  จัดระบบงานของกระบวนการ
ยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็ว  และเทาเทียมกัน  
รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน  มาตรา  ๗๖  กําหนดใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  รวมทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
มาตรา  ๒๐  กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบงัคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการกาํหนด
นโยบาย   เปาหมาย   และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่ รัฐมนตรี 
แถลงไวตอรัฐสภา  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๓๒  
กําหนดใหกระทรวงยุติธรรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเสริมสราง
และอํานวยความยุติธรรมในสังคม 

ดังนั้น  กระทรวงยุติธรรมจึงเห็นควรกําหนดระเบียบการดําเนินงานของเครือขายและ
อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพไว  ดังนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยเครือขายและอาสาสมัคร
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เครือขาย”  หมายถึง  เครือขายคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
“เครือขายคุมครองสิทธิและเสรีภาพ”  หมายถึง  กลุมบุคคลหรือกลุมอาสาสมัครคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพที่ไดมีการรวมตัวกันจัดต้ัง  หรือกลุมองคกรที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพรวมกับ
หนวยงานอื่นจัดต้ังข้ึน  อาทิ  เครือขายวัฒนธรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพ  จัดต้ังข้ึนทั้งในระดับหมูบาน   



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ภาค  หรือประเทศ  โดยสมาชิกของเครือขายมีสถานภาพเชนเดียวกับอาสาสมัคร
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ  และไดรับการแตงต้ังตามระเบียบนี้ 

“อาสาสมัคร”  หมายถึง  อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
“อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ”  หมายถึง  บุคคลที่ไดรับคัดเลือกจากประชาชน   

หรือกลุมองคกรประชาชนในชุมชน  โดยใหใชชื่อยอภาษาไทยวา  “อสภ.”  และเปนผูที่มีคุณสมบัติ  
บทบาท  และสิทธิ  หนาที่  ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

“อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
“บัตรประจําตัว”  หมายถึง  บัตรประจําตัวอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   
“กรม”  หมายถึง  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ขอ ๔ ใหผูแทนกระทรวงยุติธรรมประจําจังหวัด  ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  สนับสนุน  และ

อํานวยความสะดวกแกเครือขายและอาสาสมัครในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและการแตงต้ัง 

 
 

ขอ ๕ เครือขายที่จะไดรับการแตงต้ังเปนเครือขายคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะตองมีคุณสมบัติ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
และการระงับขอพิพาทในชุมชน 

(๒) เขารวมเปนเครือขายกับกรมหรือกระทรวงยุติธรรมดวยความสมัครใจ 
(๓) สมาชิกเครือขายจะตองผานการอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กรมจัดข้ึน  หรือมอบหมาย

ใหหนวยงานอื่นจัดอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 
ขอ ๖ บุคคลที่จะไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะตองมี

คุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุต้ังแต  ๑๕  ปบริบูรณข้ึนไป 
(๓) มีภูมิลําเนา  หรือถ่ินที่อยูเปนประจําในตําบลนั้นแลวไมนอยกวาหกเดือน 
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(๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(๕) มีความสมัครใจ  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความเสียสละ  พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อให

ความชวยเหลือและดําเนินการสงเสริมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในชุมชน 
(๖) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๗) จะตองเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกหรือไดรับการยอมรับจากประชาชนหรือกลุมองคกร

ประชาชนและผานการอบรมในหลักสูตรที่กรมกําหนด 
(๘) ตองไมเปนบุคคลที่ศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ   

หรือบุคคลลมละลาย 
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณงามความดี  และมีความเสียสละในการใหความชวยเหลือ  หรือมีผลงาน

ดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพในชุมชน  อันเปนประโยชนทั่วไป  อาจไดรับการพิจารณา
แตงต้ังใหเปนอาสาสมัครกิตติมศักด์ิ  มีสิทธิประดับเคร่ืองหมายอาสาสมัคร  หรือส่ิงแสดงเกียรติคุณ  
และไดรับสิทธิหรือประโยชนอื่นตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔ 

ขอ ๘ ใหอธิบดี  หรือบุคคลที่รับมอบหมาย  เปนผูมีอํานาจแตงต้ังเครือขาย  หรืออาสาสมัคร  
หรืออาสาสมัครกิตติมศักด์ิ  และเปนผูลงนามในบัตรประจาํตัว 

 

หมวด  ๒ 
บทบาทและหนาที ่

 
 

ขอ ๙ เครือขายและอาสาสมัคร  มีบทบาทและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เผยแพร  ประชาสัมพันธ  หรือจัดการรณรงค  และใหความรู  เพื่อเปนการกระตุนให

ประชาชน  และชุมชนตระหนักในดานสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
(๒) ใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ  เปนผูดําเนินการ  หรือเปนผูประสานงาน  ที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ  และการจัดการความขัดแยง  การระงับขอพิพาทชุมชน 
(๓) เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการทํางานดานสิทธิเสรีภาพ  ตลอดจนดําเนินการหรือ

ใหขอเสนอแนะในการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
(๔) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุความไมเปนธรรมในชุมชน 
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(๕) ประสานการดําเนินงานตามขอ  (๑)  –  (๔)  รวมกับผูแทนกระทรวงยุติธรรมประจําจังหวัด  
เครือขายยุติธรรมชุมชน  หรือเครือขายอื่น  ๆ  ในพื้นที่ 

(๖) เมื่อเครือขาย  หรืออาสาสมัคร  มีความพรอม  อาจรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังเปนศูนยประสานงาน
ในชุมชนได 

(๗) ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอกรมอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง  หรือตามที่กรมกําหนด 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่น  ๆ  ตามที่กรม  หรือหนวยงานราชการ  หรือองคกรอื่นรองขอ 
 

หมวด  ๓ 
ระเบียบวินัยและจริยธรรม 

 
 

ขอ ๑๐ เครือขาย  และอาสาสมัคร  จะปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน  อดทน  เสียสละ  และ
ซ่ือสัตยสุจริต  หรือตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ เครือขาย  และอาสาสมัคร  จะไมเรียกรองหรือไมอาศัยตําแหนงหนาที่ในการแสวงหา
ประโยชนสวนตน 

ขอ ๑๒ เครือขาย  และอาสาสมัคร  จะดําเนินงานโดยเคารพตอกฎหมายและเคารพศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย   

ขอ ๑๓ เครือขาย  และอาสาสมัคร  จะยึดมั่นในคุณธรรมและเมตตาธรรมในการดําเนินงาน  
และรักษาความสามัคคีในหมูคณะ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีขอรองเรียนจากการกระทําผิดระเบียบวินัย  และจริยธรรมของอาสาสมัคร  
ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  มีจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  ทําหนาที่ในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวรายงานใหกรมทราบ  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

 

หมวด  ๔ 
สิทธิและประโยชน 

 
 

ขอ ๑๕ เครือขายและอาสาสมัคร  มีสิทธิประดับเครื่องหมายอาสาสมัคร  และเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 
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ขอ ๑๖ เครือขายและอาสาสมัคร  มีสิทธิขอเขารวมการฝกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  ซ่ึงจัดโดยกรมหรือจัดโดยหนวยงานอื่นที่กรมประสาน 
ขอความรวมมือ 

ขอ ๑๗ เครือขายและอาสาสมัคร  อาจไดรับสิทธิหรือประโยชนอื่นใดตามที่กรม  หรือ
กระทรวงยุติธรรมกําหนด  หรือตามที่ไดทําความตกลงกับหนวยงานอื่น  ๆ  โดยจะไดออกเปนระเบียบ
ของทางราชการตอไป  อาทิ  โลเชิดชูเกียรติ  คูมือการปฏิบัติงาน  ส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ  การขอใชสถานที่
ของราชการ  การเขารวมกิจกรรมในโอกาสตาง  ๆ 

 

หมวด  ๕ 
ระยะเวลาและการสิ้นสุดการเปนเครือขายหรืออาสาสมัคร 

 

 

ขอ ๑๘ การสิ้นสุดการเปนเครือขายหรืออาสาสมัคร  อาจสิ้นสุดลงไดดวยเหตุดังนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือบุคคลลมละลาย 
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนบุคคลวิกลจริต 
(๕) ลาออก 
(๖) กระทําผิดระเบียบวินัย  และจริยธรรมขอใดขอหนึ่ง  หรือหลายขอตามความที่กําหนดไว

ในหมวด  ๓  หรือปฏิบัติไมเหมาะสมที่จะเปนอาสาสมัคร 
กรณีตาม  (๕)  หรือ  (๖)  สถานภาพแหงการเปนเครือขายหรืออาสาสมัคร  จะส้ินสุดตอเมื่อ 

มีคําส่ังของอธิบดีหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดี 
(๗) เหตุอื่น  ๆ  ตามที่กรมเห็นสมควร 
ขอ ๑๙ เครือขายหรืออาสาสมัคร  ที่พนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหเปน

เครือขายหรืออาสาสมัครไดอีก 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๖ 
บัตรประจําตัว 

 
 

ขอ ๒๐ ใหอธิบดีหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนผูออกบัตรประจําตัวใหอาสาสมัครหรือ
อาสาสมัครกิตติมศักด์ิ  บัตรนี้ใหมีรูปถาย  และลายมือชื่อของอาสาสมัคร 

ขอ ๒๑ บัตรประจําตัวมีระยะเวลาการใชคราวละ  ๕  ป  กรณีบัตรหมดอายุใหย่ืนความจํานง
ขอมีบัตรประจําตัวใหมกับกรม 

ขอ ๒๒ กรณีบัตรประจําตัว  สูญหาย  หรือชํารุด  ใหเครือขาย  และอาสาสมัครย่ืนความจํานง
ขอมีบัตรประจําตัวใหม  ภายใน  ๖๐  วัน 

ขอ ๒๓ การใชบัตรประจําตัว  ใหใชเมื่อมีการปฏิบัติหนาที่หรือติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐ  หรือตามเจาหนาที่ของรัฐรองขอ 

ขอ ๒๔ ใหอธิบดี  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจออกขอบังคับ  ขอปฏิบัติ  คําแนะนํา  
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 


