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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๕)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผูขอรับการชวยเหลือ”  หมายความวา  คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา  ๑๙  

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“คดี”  หมายความวา  คดีแพง  คดีอาญา  คดีปกครอง  คดีแรงงาน  และคดีทรัพยสินทางปญญา   
“หนวยบริการในพื้นที่”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  เมืองพัทยาหรือ

องคกรอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ขอ ๔ ใหมีคณะอนุกรรมการชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติแตงต้ังทําหนาที่กําหนดรายละเอียดในการชวยเหลือทางกฎหมายและ
จัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ  อัตราวงเงิน  รายการใหการชวยเหลือ  มาตรฐานการ
ใหบริการ  การฝกอบรม  และการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของใหสามารถจัดบริการแกคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอ ๕ ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดทําหนาที่

สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตาง

คดีแกคนพิการในจังหวัด   

ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิตามกฎหมาย  ใหคนพิการ

ไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย   

(๒) การใหความรูทางกฎหมาย 

(๓) การจัดทํานิติกรรมสัญญา   

(๔) การไกลเกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ   

(๕) การจัดหาทนายความ 

(๖) การใหความชวยเหลืออื่น ๆ  ในทางคดี 

ขอ ๗ ผูขอรับการชวยเหลือทางกฎหมาย  อาจย่ืนคําขอเปนหนังสือ  ดวยวาจา  หรือสงทาง

ไปรษณีย  เพื่อขอรับการชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวาตางแกตางคดี  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหแจงหรือย่ืนคําขอตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือ

สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด 

(๒) ในทองที่ จังหวัดอื่นใหแจงหรือย่ืนคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยจังหวัดหรือที่หนวยบริการในพื้นที่ตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกาํหนด 

ในกรณีที่ผู ขอรับความชวย เหลือ เปนผู เย าว   คนเสมือนไรความสามารถหรือคน 

ไรความสามารถ  หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถไปย่ืนขอรับบริการ 

ดวยตนเองได  ผูปกครอง  ผูพิทักษ  ผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการ  แลวแตกรณี  อาจย่ืนคําขอรับ 

การบริการชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวาตางแกตางแทนก็ได 

ขอ ๘ แบบคําขอตองใชถอยคําสุภาพ  และตองมี 

(๑) ชื่อ  สกุล  และที่อยูของผูขอรับการชวยเหลือ 

(๒) ชื่อ  สกุล  หรือชื่อหนวยงานที่เปนคูกรณีในขอพิพาทหรือคดี   

(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการย่ืนคําขอรับการชวยเหลือ  พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 
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(๔) เอกสาร  วัสดุอุปกรณ  หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่เกี่ยวกับการย่ืนคําขอรับการชวยเหลือ  และ 
ในกรณีที่ตนจะฟองคดีหรือถูกฟองคดีตองมีเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้นดวย 

(๕) การชวยเหลือที่คนพิการตองการ 
(๖) ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือหรือแกงไดของผูย่ืนคําขอ 
คําขอรับการชวยเหลือใดมีรายการไมครบ  ไมชัดเจน  หรือไมอาจเขาใจได  ใหหนวยงาน 

ซ่ึงรับคําขอตามขอ  ๗  ใหคําแนะนําแกผู ย่ืนคําขอ  เพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง  หรือ 
มาใหถอยคําภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ในกรณีผูขอรับการชวยเหลือมิไดดําเนินการตามวรรคสอง  ใหถือวาผูนั้นไมประสงคที่จะรับ
การชวยเหลือดังกลาว 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอตามขอ  ๗  แลว  ใหหนวยงานซึ่งรับคําขอดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ลงสารบบตามประเภทของการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  ทั้งนี้  เพื่อสะดวกแก 

การควบคุมดูแลและติดตามประเมินผล 
(๒) ในกรณีส่ังไมรับดําเนินการใหการชวยเหลือ  ใหแจงคําส่ังดังกลาวพรอมทั้งแสดงเหตุผล

เปนหนังสือ  ตลอดจนคืนเอกสารหลักฐานใหแกผูขอรับการชวยเหลือโดยเร็ว 
(๓) ในกรณีเห็นสมควรดําเนินการใหการชวยเหลือและจําเปนตองมีคาใชจายในการชวยเหลือ

ทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความในการวาตางแกตางทางคดี  ใหดําเนินการสงเร่ืองใหผูมีอํานาจ
พิจารณาตามระเบียบนี้ตอไป 

ขอ ๑๐ ใหหนวยงานซึ่งรับคําขอพิจารณาใหการชวยเหลือคนพิการ  โดยประสานงาน 
กับสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  สํานักงานอัยการสูงสุด  หรือ
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนประจําจังหวัด  หรือหนวยงานอื่น 
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดใหเปนหนวยงานสําหรับใหบริการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  
ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  กระทรวงยุติธรรมหรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
สภาทนายความ  หรือหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือ
ทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความในการวาตางแกตางทางคดีแกคนพิการก็ได 

ในกรณีหนวยงานหรือองคกรตามวรรคหนึ่ง  พิจารณาใหการชวยเหลือและตองมีคาใชจาย 
ในการดําเนินการชวยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความเพื่อวาตางแกตางทางคดี  ใหหนวยงาน 
ซ่ึงรับคําขอตามขอ  ๗  สงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามระเบียบนี้พิจารณาสั่งการตอไป   
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ขอ ๑๑ คาใชจายในการชวยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความวาตางแกตางคดี  ไดแก   
(๑) การวางเงินคาธรรมเนียมศาล 
(๒) คาจางทนายความเพื่อวาตางแกตางในคดี 
(๓) การวางเงินเปนหลักประกันในการปลอยตัวชั่วคราว 
(๔) คาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความวาตางแกตาง

ในคดี  ใหเปนไปตามอัตราที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
คาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยอาจใหการชวยเหลือ

เต็มจํานวนหรือบางสวนก็ได 
ในกรณีที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลว  ใหเบิกได

ทางเดียว   
ขอ ๑๒ การพิจารณาใหการชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายตามขอ  ๑๑  ใหคํานึงถึงหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูขอรับการชวยเหลือมีความจําเปน  เนื่องจากมีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่เลขาธิการประกาศ

กําหนด  หรือเปนคดีที่คนพิการไดรับความเสียหาย  เนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
(๒) ผูขอรับการชวยเหลือจะฟองหรือถูกฟอง  มีโอกาสในการชนะคดีในกรณีคําขอตาม 

ขอ  ๑๑  (๑)  และ  (๒)   
(๓) ผูขอรับการชวยเหลือมีความประพฤติดีหรือไมมีพฤติการณวาจะหลบหนีในกรณีคําขอ

ตามขอ  ๑๑  (๓) 
(๔) ไมผิดสัญญาตามขอ  ๑๖ 
ขอ ๑๓ ในการพิจารณาใหการชวยเหลือเปนคาใชจายตามขอ  ๑๑  ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  อาจมอบหมายใหผูประกอบวิชาชีพทนายความหรือ
ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายพิจารณาใหความเห็นตามขอ  ๑๒  เพื่อประกอบการพิจารณาในคําขอรายใด 
โดยไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่เลขาธิการกําหนดก็ได   

ขอ ๑๔ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาใหแกผูขอรับการชวยเหลือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับการอนุมัติ 

ในกรณีที่ไมรับใหการความชวยเหลือตามคําขอ  ใหแจงเหตุผลพรอมสิทธิในการอุทธรณ 
ตอผูออกคําส่ังภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับแจงผลการพิจารณา 
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ขอ ๑๕ ผูขอรับการชวยเหลือจะตองทําสัญญาการรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานซึ่งรับคําขอ
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ในกรณีผูขอรับการชวยเหลือไมทําสัญญาภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจง  โดยไมแจง
เหตุขัดของ  ใหถือวาผูนั้นไมประสงคจะขอรับการชวยเหลือ 

ขอ ๑๖ ผูขอรับการชวยเหลือตองคืนเงินที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสํานักงาน  ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาทนายความที่ไดตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
(๒) เงินหลักประกันในการปลอยชั่วคราว  เมื่อความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไป 
ขอ ๑๗ ในกรณีผูขอรับการชวยเหลือไมปฏิบัติตามสัญญา  ใหดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติต้ังงบประมาณ

ประจําป  เพื่อเปนคาตอบแทนทนายความหรือคาใชจายอื่นที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของ
คณะอนุกรรมการ  สํานักงาน  และหนวยบริการในพื้นที่ตามระเบียบนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง   

ขอ ๑๙ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีการปฏิบัติ  ตลอดจน
กําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  ตลอดจนจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะกรรมการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


