
กองบรรณาธิการคนยุติธรรม

นางสาวปติกิาญจนฯ์	กล่าวถงึความเปน็มาของกรมคุม้ครองสทิธิฯ 
วา่	ถกูจดัตัง้ขึน้จากการปฏิรปูกระบวนการยตุธิรรม	โดยการแยกศาล 
ออกจากกระทรวงยติุธรรม	และการปฏริปูระบบราชการ	ซึง่ไดจ้ดัตัง้ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขึ้นมา	 โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2540	ทีไ่ดก้�าหนดเรือ่งการคุม้ครองสทิธ ิ
เสรีภาพของประชาชนได้ครบถ้วนและดีที่สุดเท่าที่มีรัฐธรรมนูญมา 
โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ	มีหน้าที่หลัก	ได้แก่	1.	การสร้างหลักประกัน 
สิทธิมนุษยชน	 2.	 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน	 
3.	การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	และ	4.	การไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทในชุมชน	

ส�าหรับการสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญป	ี พ.ศ.	 2540	 มีพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน 
ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ	 โดยสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่รับรอง 

 
กับ ภารกิจการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชน

กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพเป็นหนว่ยงานทีมี่ภารกจิ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชน 
พึงได้รับตามกฎหมายคอลัมน์คนยุติธรรมได้มีโอกาส 
สัมภาษณ์นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิ เดช อธิบดี 
กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน 
ในมิ ติของการพิ ทักษ์ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

เปิดมุมมอง  
“ปิติก�ญจน์ สิทธิเดช”  
อธิบดีกรมคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภ�พ   
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ศักดิ์ศ รีความเป็นมนุษย์อย่างเ ท่าเ ทียมกัน	 ไม่ เลือกปฏิบัติ  
ส่วนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 เป็นการคุ้มครองตามกฎหมายที่มีอยู่	
ดังนั้น	 ภารกิจที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ	 ได้รับมอบหมายคือ	 การดูแล 
สิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทย	 ทั้งท่ีมีกฎหมาย 
รับรองและไม่มีกฎหมายรับรอง	 อีกทั้ งยั งได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบกฎหมายระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาระหว่าง 
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนถึง	 5	 ฉบับ	 จากท้ังหมด	 9	 ฉบับ	 
ประกอบด้วย	 1.	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง	 2.	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 3.	 อนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 
4.	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	 หรือท่ีย�่ายีศักดิ์ศรี	 5.	 อนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทุกคนจากการถกูบงัคบัใหสู้ญหาย 
โดยไม่สมัครใจ	

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ	 กล่าวต่อว่า	 การท่ีเราเป็นภาคี 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 ต้องน�ากฎหมายระหว่าง 
ประเทศมาสรา้งหลกัประกนัพืน้ฐานให้ประชาชนชาวไทย	โดยจะตอ้ง 
สร้างหลักประกันพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนให้มีความเท่าเทียมกัน 
ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 รวมถึงสิทธิพลเมือง	 
และสทิธทิางการเมอืงตอ้งเทา่เทยีมกนั	ไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิและตอ้งท�าให ้
สิทธิที่รับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศมีความก้าวหน้า	 
ซ่ึงอาจเป็นการพัฒนากฎหมายภายในประเทศให้รองรับสิทธิประเทศต่าง	ๆ  
เช่น	 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 และอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับ 
ให้สูญหายโดยไม่สมัครใจ	 จะต้องมีกฎหมายภายในประเทศที่จะ 
คุ้มครองคนไม่ให้ถูกทรมานหรือถูกอุ้มหายโดยไม่สมัครใจ	ซึ่งถือเป็น 
อีกมาตรการหนึ่งท่ีจะยกระดับพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย	 
และสร้างหลักประกันให้คนไทยและชาวต่างชาติว่า	 ต่อไปนี้จะไม่มี 
การทรมานและอุ้มหายโดยไม่สมัครใจ	 และไม่มีการปฏิบัติ 
นอกกฎหมาย	เป็นต้น	ซึ่งขณะนี้ร่าง	พ.ร.บ.	ป้องกันการทรมานและ 
บังคับบุคคลให้สูญหาย	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัต ิ
แหง่ชาต	ิ(สนช.)	นอกจากนี	้ตอ้งเผยแพรสิ่ทธติามสนธสิญัญาระหวา่ง 
ประเทศที่เราเข้าไปเป็นภาคี	 รวมท้ังต้องจัดท�ารายงานประเทศ 
เ พ่ือรายงานความก้าวหน้ าการด� า เนินการตามพันธกรณี  
ที่เราเข้าเป็นภาคีด้วย

เมื่อถามถึงการด�าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2557-2561)	 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ	 กล่าวว่า	 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับนี้	 เป็นแผนที่ดีมาก	 เนื่องจาก 
น�าสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาร่วมด้วย	 

โดยได้ ก� าหนดมิติ ของสิทธิ ม นุษยชนเป็น 	 11 	 ด้ าน	 ดั งนี้ 	 
1.	 ด้านสาธารณสุข	 2.	 ด้านการศึกษา	 3.	 ด้านเศรษฐกิจ	 
4.	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้ม	 5.	 ด้านที่อยู่อาศัย	 
6.	 ด้านวัฒนธรรมและศาสนา	 7.	 ด้านข้อมูล	 ข่าวสาร	 เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร	 8.	 ด้านการขนส่ง	 9.	 ด้านการเมือง 
การปกครอง	10.	ดา้นกระบวนการยตุธิรรม	และ	11.	ดา้นความมัน่คง 
ทางสังคม	 และได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อความมั่นคง 
ทางสังคม	จ�านวน	15	กลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	1.	กลุ่มผู้ต้องหา/ 
ผู้ต้องขัง	 2.	 กลุ่มผู้พ้นโทษ	 3.	 กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตาม 
พ.ร.บ.ฟืน้ฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	พ.ศ.	2545/กลุม่ผูต้ดิยาเสพตดิ 
และผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 4.	 กลุ่มเหยื่อ/ 
ผู้เสียหาย	 5.	 กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 6.	 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน	 
7.	 กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา	 8.	 กลุ่มเกษตรกร	 
9.	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 10.	 กลุ่มเด็กและเยาวชน	 11.	 กลุ่มสตรี 	 
12.	 กลุ่มคนพิการ	 13.	 กลุ่มผู้ไร้รัฐ	 ชาติพันธุ์	 และกลุ่มผู้แสวงหา 
ทีพ่กัพงิหรอืผูห้นภียัการสูร้บ	14.	กลุม่ทีร่บัผลกระทบจากสถานการณ ์
ความรุนแรง	15.	กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ	

ซึ่งเชื่อมั่นว่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นกลไกในการ 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน 
เนือ่งจากมกีลไกการขบัเคล่ือนอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่รฐับาลกเ็ห็นชอบดว้ย 
ดังปรากฏตามสารพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี 
เนื่องในการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 3	 
(พ.ศ.	2557	-	2561)	ซึง่มใีจความตอนหนึง่วา่	“รฐับาลใหค้วามส�าคัญ 
กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และเร่งแก้ไขปัญหาการละเมิด 
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สิทธิมนุษยชนในทุก ๆ ด้าน การประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และสามารถ 
เข้าถึงสิทธิท่ีพึงจะได้รับในแต่ละเร่ืองอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังพัฒนา 
ระบบงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ  
มีความกา้วหนา้ทดัเทยีมนานาประเทศ ขอใหห้นว่ยงานทกุภาคสว่น 
ร่วมกันขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่ประชาชนในชาติ ตลอดจนเป็นการแสดงให้ประชาคมโลก 
เห็นถึงความตั้งใจจริงของประเทศไทยท่ีจะส่งเสริม คุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน 
ในเวทีโลก” 

ซึ่งทุกกระทรวงจะน�าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปด�าเนินการ 
โดยใช้มาตรการสร้างหลักประกันพื้นฐานให้กับประชาชน	 เช่น 
กระทรวงยติุธรรมไปด�าเนนิการเรือ่งความยตุธิรรม	กระทรวงแรงงาน 
ไปด�าเนินการเรื่องแรงงาน	 เป็นต้น	 และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรม	 จับต้องได้	 และก้าวไปสู่ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 
Goals	:	SDGs)	

นอกจากนี้	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ยังได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรายงานสถานการณ์ละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพ	 และสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและต่างประเทศ	 
ซึ่งต้องท�างานร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหา	 
ให้ส�าเร็จลุล่วง	 และในอนาคตอาจมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
สิทธิมนุษยชน	 เ พ่ือติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	 
ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง	ๆ  
ส�าหรับวางแผนและแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม

ส�าหรับภารกิจในมิติการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับ 
ประชาชน	 ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการช่วยเหลือประชาชน 

ทางกฎหมาย	ซ่ึงไดส่้งเสรมิ	เผยแพร	่และสรา้งการรบัรูใ้หก้บัประชาชน 
ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางกฎหมาย	 และสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ง 
การใหค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งของทนาย	การประกันตวั	การชว่ยเหลือ 
ทางคดีต่าง	ๆ	 รวมถึงการเยียวยาตาม	พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 ซึ่ ง เป็น 
การคุ้มครองเหย่ืออาชญากรรม		หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบ 
อาชญากรรมของผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ซึ่งกฎหมาย 
ฉบบันีจ้ะเยยีวยาเบือ้งตน้ทางการเงนิ	ทัง้ในกรณบีาดเจบ็และเสยีชวีติ 
ในคดีประเภทความผิดต่อชีวิต	 ร่างกายและเพศ	 และยังเยียวยา 
ครอบคลุมถึงกลุ่มจ�าเลยในคดีอาญา	 คือ	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาด	 หรือ	 “แพะในคดีอาญา”	 
ซึง่หมายถึง	กลุม่ทีอ่ยัการหรอืศาลยกฟ้องวา่การกระท�าของเขาไมผ่ดิ 
โดยจะเป็นแพะสีขาวหรือแพะเทาก็ ได้ 	 ทั้ งนี้การได้รับสิทธิ  
ตามกฎหมายน้ี	 ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 ที่ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธาน	 รวมทั้งมี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
เป็นฝ่ายเลขาฯ	

ส�าหรับการด�าเนินงานตาม	 พ.ร.บ.	 ค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 (ฉบับท่ี	 2)	 
พ.ศ.	 2559	 กรมคุ้มครองสิทธิฯ	 ได้มีมาตรการเพิ่มข้ึนในส่วนของ 
ผู้เสียหาย	 คือ	 ให้ต�ารวจเป็นผู้แจ้งสิทธิ	 ซึ่งหมายความว่า	 บุคคล 
ที่ต้องคดีอาญาจะต้องขึ้นโรงพักเพื่อแจ้งความ	 ต�ารวจจะแจ้งสิทธิ 
ให้ทราบ	 นอกจากน้ี	 กรมคุ้มครองสิทธิฯ	 ก�าลังจะพัฒนาให้มี 
อาสาสมัครของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ไปช่วยดูแลผู้เสียหาย 
พร้อมท้ังรับเรื่อง	 รวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้ยุติธรรม 
ประจ�าจังหวัดสรุปเรื่องและเสนอให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กระจายอ�านาจในการพิจารณาให้แต่ละจังหวัด 
พิจารณา

ในส่วนของจ�าเลย	 ได้มอบให้หน่วยงานท่ีควบคุมตัว	 ท้ังกรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 และกรมราชทัณฑ์	 ท�าหน้าที่ 
เป็นผู้แจ้งสิทธิ	 ซึ่งหวังว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ 	 จะท�าให้ 
ผู้เสียหายได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายมากขึ้น	

ทั้งนี้	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2545	 ถึงปัจจุบัน	 มีประชาชนยื่นค�าขอรับ 
ค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	และค่าใช้จ่าย	ทั้งสิ้นจ�านวน	112,665	ราย 
แบ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา	 จ�านวน	 102,788	 ราย	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 91.23	 และจ�าเลยในคดีอาญา	 จ�านวน	 9,877	 ราย	 
คดิเปน็รอ้ยละ		8.77	โดยคณะกรรมการฯ		พจิารณาคา่ตอบแทนฯ		แลว้ 
ทั้ง ส้ินจ�านวน	 106,936	 ราย	 อนุมัติการจ่าย	 66,249	 ราย	 
เป็นเงิน	3,673,581,846.15	บาท	1	

1	ข้อมูล	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	256028 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม



คนยุติธรรม

อีกทั้งยังมี	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองพยาน	 พ.ศ.	 2546	 เนื่องจาก 
ปัญหาอาชญากรรมมีการพัฒนามากข้ึน	 เช่น	 กรณีผู้มีอิทธิพล 
การค้ามนุษย์	 หรืออาชญากรรมข้ามชาติต่าง	 ๆ	 ซ่ึงกระบวนการ 
ยุติธรรมต้องการน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษให้ได้	 จึงต้องมีการ 
คุม้ครองพยาน	เพ่ือสรา้งความเช่ือม่ันให้กับพยานวา่	เมือ่ไปเปน็พยาน 
ในศาลแล้วจะได้รับการดูแล	 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ท�าให้สามารถน�า 
กลุ่มค้ามนุษย์	กลุ่มอาชญากรรมต่าง	ๆ	มาลงโทษได้อย่างมากมาย	

นอกจากนี้	 บทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิฯ	 ยังรับผิดชอบ 
การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนคดีอาญา	ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 134/1	 ที่ก�าหนดไว้ว่า	 ประชาชน 
ในคดอีกุฉกรรจ	์เชน่	ตอ้งโทษประหารชวีติจะตอ้งมทีนายทีร่ฐัจดัหาให ้
เด็กที่มีอายุต�่ากว่า	 18	 ปี	 ต้องมีทนายที่รัฐจัดหาให้	 และคดีที่มีโทษ 
จ�าคุกแล้วประชาชนร้องขอรัฐต้องจัดหาทนายให้	 ซ่ึงเป็นภารกิจ 
ทีมี่ความส�าคญัมากจงึจะตอ้งพฒันาทนายความใหมี้คณุภาพ	และสรา้ง 
ความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชน	และอีกหน่ึงภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิฯ 
คือ	การจัดหาล่ามในชั้นสอบสวน	ซึ่งมีระบุไว้ในกฎหมายมานานแล้ว 
แตย่งัไมม่กีารพัฒนาอย่างจรงิจัง	ทัง้นี	้กรมคุม้ครองสทิธฯิ	ก�าลงัพฒันา 
มาตรฐานของล่ามในช้ันสอบสวน	 โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อร่วมกันด�าเนินงานด้านภาษาและ 
งานดา้นกระบวนการยตุธิรรมในการพฒันาลา่ม	การจดัท�าพจนานกุรม 
ค�าศัพท์ภาษาไทย	 –	 จีนส�าหรับล่ามในกระบวนการยุติธรรม	 
ประกอบด้วยบัญชีค�าศัพท์ พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม 
และแปลเป็นภาษาจีน	 ซ่ึงในอนาคตอาจจะจัดท�าเพ่ิมข้ึนอีกหลายภาษา 
นอกจากนั้น	 จะจัดให้มีล่ามภาษามือส�าหรับกลุ่มผู้พิการทางหู	 
เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในชั้นสอบสวน	และเป็นการอ�านวย 
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ส�าหรับภารกิจในมิติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท	 ได้มีแนวทาง 
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือยุติธรรมทางเลือก	 ท่ีเรียกว่า 
ระบบการไกลเ่กล่ียระงับขอ้พพิาท	โดยใหป้ระชาชนเขา้มาเปน็หุน้สว่น 
ทีจ่ะจดัการความขดัแยง้	และบรหิารจดัการความยตุธิรรมดว้ยตนเอง 
ในคดีเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่ไม่จ�าเป็นต้องไปศาล	โดยจะเป็นลักษณะของ 
อาสาสมัครและเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 
ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของกรมคอยแนะน�าว่า	 ถ้าประสบปัญหาต่าง	 ๆ 
ควรท�าอย่างไร	หรือต้องติดต่อขอความช่วยเหลือที่ไหน

อย่างไรก็ตาม	เน่ืองจากกรมคุ้มครองสิทธิฯ	เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก 
การด�าเนินงานจึงต้องบูรณาการการท�างานร่วมกับเครือข่าย	 
และหน่วยงานภาคีต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการ	 
ภาคการศึกษา	 ภาคประชาชน	 และภาคสังคมหรือเอ็นจีโอ	 
ซึ่ งต้องท�างานร่วมกันเพ่ือสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับประชาชน	โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ	ประโยชน์ของประชาชน	

ท้ายนี้  ส�าหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ 
ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพในกระบวนการยตุธิรรม สามารถ 
ขอรบับรกิารได้ทีค่ลนิกิยติุธรรมของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
สว่นกลาง ณ ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ 
ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ และคลินิกยุติธรรม 
ประจ�าส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งส�านักงาน 
คุม้ครองสทิธิและเสรภีาพพืน้ที ่1 – 4 ไดแ้ก่ ส�านกังานคุม้ครองสิทธิ 
และเสรภีาพ  พืน้ที ่ 1  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โทร. 0  3524  6958-9 
ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 
โทร.  0  4324  5611-2  ส�านกังานคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  พืน้ท่ี  3 
จงัหวดัเชยีงใหม ่โทร. 0  5321  7104-6 และส�านกังานคุม้ครองสทิธ ิ
และเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา โทร. 0 7433 3311-2  
หรือสายด่วน โทร. 1111 กด 77 
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