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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการร้องขอ  การรวบรวมพยานหลักฐาน   
การไกล่เกล่ีย  การวินิจฉัย  และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกล่ีย 

เก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  และสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองคนพิการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมาตรา  ๑๖  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการร้องขอ  การรวบรวมพยานหลักฐาน  การไกล่เกล่ีย  การวินิจฉัย  
และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกล่ียเก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทํา 
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ”  หมายความว่า  การแบ่งแยก  การกีดกัน  หรือ

การจํากัดสิทธิบนพื้นฐานของความพิการซ่ึงมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและ
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ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนทั้งทางเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  ความเป็นพลเมือง  หรือด้านอ่ืนใด  รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ  และ 
การปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล   

“การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล”  หมายความว่า  การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงที่ จําเป็น 
และเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรหรือเกินสัดส่วน  เฉพาะในกรณีที่จําเป็นเพื่อประกัน 
ว่าคนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

“คู่กรณี”  หมายความว่า  คนพิการซ่ึงทําการร้องขอและผู้ถูกร้องที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชนหรือบุคคลใดซ่ึงถูกกล่าวหาว่ามีการกระทาํที่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

“การร้องขอ”  หมายความว่า  การที่คนพิการซ่ึงได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทํา
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติได้นําเสนอข้อเท็จจริงโดยทําเป็นคําร้องเพื่อให้คณะกรรมการได้มีคําส่ัง
เพิกถอนการกระทําหรือห้ามมิให้กระทําการนั้นได้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ต่อคนพิการ 
“การไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอม

ของคู่กรณีเอง  โดยที่มีผู้ไกล่เกล่ียมาช่วยเหลือ  แนะนํา  เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาท
ให้คู่กรณีต่อรองกันได้สําเร็จและสามารถขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ 

“ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงคณะอนุกรรมการ  ผู้อํานวยการ  หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อให้เป็นประธานคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกล่ีย  
แต่ละกรณี 

“คณะผู้ไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงคณะอนุกรรมการ  ผู้อํานวยการ  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแตก่รณี  แต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อให้ทําหน้าที่ไกล่เกล่ียแต่ละกรณี 

“บัญชีรายชื่อ”  หมายความว่า  บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียตามประกาศ
ของสํานักงาน  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนด
แบบเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจํานวนไม่เกินเก้าคน
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสมาคม 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภทร่วมกันเสนอจํานวนไม่เกินห้าคน  
และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนไม่เกินส่ีคน   

ให้ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้มาจากการเลือกกันเองของอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  

ทั้งนี้   ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีการประชุมบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วเสนอ
ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   
มีผลงาน  หรือประสบการณ์ด้านหนึ่งด้านใดที่เก่ียวข้องกับงานด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  การศึกษา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน   
การจัดการความขัดแย้งสิทธิมนุษยชน  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือด้านสวัสดิการสังคม 

ข้อ ๗ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานอนุกรรมการและอนกุรรมการ  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความเชี่ยวชาญและผลงานเชิงประจักษ์ตามที่กําหนด 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เป็นกรรมการบริหาร  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแต่พ้นจากตําแหน่ง 
ไม่น้อยกว่าสองปี 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือหม่ินประมาท 
ข้อ ๘ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันที่

ได้รับแต่งตั้ง  ให้ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการขึ้นใหม่
ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตั้งอีกได้ 

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗   
(๔) คณะกรรมการให้ออก 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้

คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ทั้งนี้  ให้ผู้ซ่ึง
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน  ทั้งนี้  กรณี 
การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการเม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๖  วรรคสามแล้ว 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่อนุกรรมการ 
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งได้
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน   
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามที่มีการร้องขอแทนคณะกรรมการ

ตามมาตรา  ๖  (๕)   
(๒) เตรียมคําวินิจฉัยและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการติดตาม  

ตรวจสอบปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการทั้งทางด้านการกําหนดนโยบาย  กฎ  
ระเบียบ  มาตรการ  โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลใด   

(๓) กําหนดแบบคําร้องขอ  แบบสอบข้อเท็จจริง  สัญญาประนีประนอม  และกําหนดวิธีปฏิบัติอ่ืนใด
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 



   หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๔) ไกล่เกล่ียหรือมอบหมายอนุกรรมการดําเนินการไกล่เกล่ียก่อนมีการวินิจฉัยการร้องขอ  
รวมทั้งไกล่เกล่ียกรณีดําเนินการในระดับหน่วยงานหรือจังหวัดแล้ว  แต่ไม่สําเร็จและอาจมอบหมายให้ 
ผู้ไกล่เกล่ียปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 

(๕) จัดทํารายงานสถานการณ์การเลือกปฏิบัติและผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละคร้ัง 

(๖) ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
การวินิจฉัยปัญหาตาม  (๑)  กรณีคณะอนุกรรมการเห็นว่าผลการวินิจฉัยจะมีผลกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแห่งสิทธิของคนพิการอย่างกว้างขวาง  ให้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัย 
การติดต่อกับภายนอก  ให้ประธานอนุกรรมการ  หรือเลขานุการเป็นผู้แทนของคณะอนุกรรมการ 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

หมวด  ๒ 
การร้องขอให้วินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิร้องขอ  ได้แก่ 
(๑) คนพิการที่ได้รับความเสียหายหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําที่มีลักษณะ 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  หรือ 
(๒) ผู้ดูแลคนพิการ  ในกรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถ

หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปร้องขอด้วยตนเองได้  หรือ 
(๓) องค์กรด้านคนพิการ  หรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากคนพิการ  หรือผู้ดูแลคนพิการ 

ให้ดําเนินการร้องขอแทน   
ข้อ ๑๔ ให้บุคคลตามข้อ  ๑๓  ร้องขอเป็นหนังสือหรือส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยวาจาหรือด้วย

วิธีการอ่ืนใดเพื่อให้คณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัยและมีคําส่ังตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้โดย 

(๑) ในกรุงเทพมหานครให้ร้องขอต่อสํานักงาน  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด  หรือกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือหน่วยงานอ่ืน  ตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 

(๒) ในจังหวัดอ่ืนให้ร้องขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

การรับคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเป็นสําคัญโดยไม่จําเป็น
ที่ผู้ร้องมีภูมิลําเนาหรือมูลข้อพิพาทเกิดขึ้นที่ใด  แต่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ 
ก็ให้หน่วยงานที่รับคาํขอส่งเรื่องให้หน่วยงานอันเป็นที่เกิดมูลพิพาทดําเนินการต่อไปได้ 



   หน้า   ๓๐ 
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ข้อ ๑๕ เม่ือได้รับการร้องขอตามข้อ  ๑๔  แล้ว  ให้หน่วยงานซ่ึงรับการร้องขอดําเนินการลงเลข 
รับเรื่องและลงสารบบตามประเภทของข้อพิพาท  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรที่รับคําขอดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องขอเพื่อนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการต่อไป 

ในกรณีที่มีความจําเป็นไม่อาจดําเนินการได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่  อาจขอขยายเวลาได้อีก
ไม่เกิน  ๓๐  วัน  เว้นแต่มีการร้องขอให้ไกล่เกล่ียก็ให้ดําเนินการตามหมวด  ๔  ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป 

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  หากเจ้าหน้าที่รับเรื่องเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้อง 
ต้องใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลตามมาตรา  ๑๖  ภายในกําหนดอายุความ  ก็ให้เจ้าหน้าที่แนะนาํแก่ผู้ร้องด้วย 

หมวด  ๓   
การรวบรวมพยานหลักฐาน 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตามข้อ  ๑๕  ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมสรุปความเห็น
เสนอต่อคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการโดยเร็ว  แต่ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีชี้แจงเป็นหนังสือและ
แสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  ให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน 
ของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการกําหนด  แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจกําหนดเวลาน้อยกว่านี้ได้   

คณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตให้คู่กรณีชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้า
คณะอนุกรรมการ  หรือจะมอบหมายให้อนุกรรมการดําเนินการไต่สวนวิธีการอ่ืนใดได้ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบสํานวนดําเนินการเดินเผชิญสืบเพื่อตรวจสอบ  หรือแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ  ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการจะรับฟังพยานหลักฐานอ่ืน
นอกจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร    

กรณีบุคคลที่เชิญมาให้ถ้อยคําแต่ไม่ยอมมา  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรให้คณะอนุกรรมการ
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ข้อ ๑๗ ในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาการร้องขอจะต้องเปิดโอกาสให้
คู่กรณีได้แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นหรือไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือ
ยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  แล้วแตก่รณี  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
จัดทําการวินิจฉัยหรือจะพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปก็ได้ 
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หมวด  ๔   
การไกล่เกล่ียเพื่อระงับข้อพิพาท 

 
 

ส่วนที่  ๑   
ผู้ไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้สํานักงาน  และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  จัดให้มี
บัญชีรายชื่อโดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 
ในจํานวนดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน  โดยให้ผู้อํานวยการหรือพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ประกาศระยะเวลาในการรับสมัครบุคคลเป็นผู้ไกล่เกล่ียไว้
หรือจะดําเนินการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยความยินยอมของผู้นั้นเพื่อเป็นผู้ไกล่เกล่ียด้วยก็ได้ 

ให้ผู้อํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  หรือผู้อํานวยการศูนย์บริการ 
คนพิการระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอความเห็นต่อ
ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ความเห็นชอบต่อบัญชี
รายชื่อดังกล่าว  แบบเอกสารการรับสมัครและการสรรหาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
กําหนด 

กรณีที่จังหวัดใดได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดแล้ว  ให้หน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นของ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนั้น 

ข้อ ๑๙ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย 
มีดังต่อไปนี้ 

  ก. คุณสมบัติ 
   (๑) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับการทําหน้าที่ไกล่เกล่ีย

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกล่ียตามที่คณะอนกุรรมการกําหนดหรือหลักสูตรอ่ืน
ที่คณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบ 

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นบุคคลล้มละลาย   
   (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๔) เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย   
   (๕) เป็นผู้ถูกถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกล่ียตามระเบียบนี้ 
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  ให้ผู้อํานวยการ  หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดออกเอกสารรับรอง
การขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดและปิดประกาศบัญชีรายชื่อไว้  ณ  
สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรับคําขอและตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อเป็นประจําทุกปีปฏิทิน  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อให้จัดทํา
บัญชีรายชื่อใหม่และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ไกล่เกล่ียพ้นจากบัญชีรายชื่อ  เม่ือ 
(๑) ตาย   
(๒) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
(๓) ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะทํางานส่ังให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ

เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๙   
(๔) ไม่เข้าร่วมการไกล่เกล่ียตามกําหนดนัดหมายติดต่อกันเกินสองครั้ง  โดยไม่แจ้งเหตุผล

ความจําเป็นต่อประธานคณะผู้ไกล่เกล่ีย 
(๕) ถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ 
(๖) ไม่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่สํานักงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจัดขึ้น  หรือตามหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบติดต่อกันเกินสองครั้ง
โดยไม่แจ้งเหตุผลความจําเป็น 

(๗) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรม  ตามข้อ  ๒๑ 
ข้อ ๒๑ ผู้ไกล่เกล่ียต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  อิสระ  ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๒) เข้าร่วมการไกล่เกล่ียในกรณีพิพาททุกครั้ง  เว้นแต่แจ้งเหตุผลความจําเป็นล่วงหน้าให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วไม่ทําให้การไกล่เกล่ียในกรณีพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
(๔) ซ่ือสัตย์สุจริตไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนที่มี 

ส่วนเก่ียวข้องกับข้อพิพาท 
(๕) ใช้วาจาสุภาพในขณะปฏิบัติหนา้ที่ไกล่เกล่ีย 
(๖) รักษาความลับที่เก่ียวข้องกับการไกล่เกล่ีย 
(๗) ไม่ชี้ขาดกรณีพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อ 

ในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ข้อ ๒๒ เม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องเรียนว่าประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียหรือผู้ไกล่เกล่ีย 

ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมตามข้อ  ๒๑  ให้ผู้แต่งตั้งดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง   
เม่ือผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลและเป็นกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมตาม  (๑)  (๔)  
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(๖)  หรือ  (๗)  ให้ดําเนินการถอดถอนผู้นั้นพ้นจากบัญชีรายชื่อ  ถ้าเป็นกรณีอ่ืนให้ดําเนินการว่ากล่าว
ตักเตือนหรือส่ังให้พ้นจากการทําหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ียในกรณีพิพาทนั้น 

ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้แต่งตั้งว่าจะให้ผู้ไกล่เกล่ีย
ผู้นั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานจัดให้มีการอบรมความรู้
แก่ผู้ไกล่เกล่ียหรือบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นบัญชีเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการกําหนด
หรือเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๒   
การดําเนินการไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอเห็นเอง  หรือเม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ประสงค์จะให้มีการไกล่เกล่ียเพื่อทําให้ข้อพิพาทระงับโดยเร็ว  ก็ให้แจ้งความประสงค์เป็นคําร้องขอต่อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอโดยจะทําเป็นหนังสือส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือแจ้งด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีแจ้งด้วยวาจา  ให้เจ้าหน้าที่จดแจ้งรายละเอียดและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือโดยวิธี
อ่ืนใด 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอได้รับคําร้องขอหรือให้ความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้แจ้งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบและสอบถามว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่  หากเป็น
กรณีที่มีคู่กรณีหลายฝ่ายให้แจ้งและสอบถามคู่กรณีทุกฝ่าย 

เม่ือคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับคําขอเสนอรายชื่อผู้ไกล่เกล่ียตามบัญชีรายชื่อต่อผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียและคณะผู้ไกล่เกล่ียอีกไม่เกินสามคนในจํานวนดังกล่าว  
ให้มีผู้แทนองค์กรด้านคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกล่ียด้วย  เว้นแต่
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเพื่อทําหน้าที่ไกล่เกล่ียในแต่ละกรณี 

ข้อ ๒๕ เม่ือแต่งตั้งคณะผู้ไกล่เกล่ียแล้ว  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ประธาน
คณะผู้ไกล่เกล่ียนัดประชุมคณะผู้ไกล่เกล่ียภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคณะผู้ไกล่เกล่ียครบถ้วนเพื่อพิจารณา
คําร้องขอไกล่เกล่ีย 

ในกรณีที่คณะผู้ไกล่เกล่ียได้ดําเนินการไกล่เกล่ียแล้วพบว่าผู้ร้องขอใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือ 
การดําเนินการต่อไปจะเป็นผลให้เกิดการไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบแก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการดําเนินคดี
ทางศาลให้คณะผู้ไกล่เกล่ียมีมติให้ยุติเรื่อง 
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ข้อ ๒๖ การดําเนินการไกล่เกล่ียโดยปกติให้กระทํา  ณ  สถานที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําร้องขอ
แต่ในกรณีจําเป็นให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียกําหนดให้ดําเนินการ  ณ  สถานที่อ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้
แต่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าตามสมควร 

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอส่งหนังสือนัดหมายการไกล่เกล่ียแจ้งวันเวลาและสถานที่
ไปยังคู่กรณีทุกฝ่ายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะผู้ไกล่เกล่ียรับคําร้องขอไว้พิจารณาสําหรับการนัด 
ครั้งต่อ ๆ   ไป  ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียเป็นผู้กําหนดและแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบและบันทึกการนัดหมาย
ไว้ในสารบบการไกล่เกล่ียโดยให้หน่วยงานที่รับคําขอเป็นผู้ส่งหนังสือ 

ข้อ ๒๘ ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายไม่มาตามกําหนดที่ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียนัดหมาย
โดยไม่แจ้งเหตุผลหรือไม่ขอเล่ือนวันนัดหมาย  ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียส่ังเล่ือนนัดไปอีกสิบห้าวันนับแต่
วันนัดหมายครั้งแรก  หากไม่มาอีกให้ส่ังจําหน่ายคําร้องขอไกล่เกล่ียและส่ังยุติเรื่อง  แล้วเสนอต่อ
ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าคณะผู้ไกล่เกล่ีย
ไม่เคยรับคําร้องขอไกล่เกล่ียนั้นมาแต่ต้น  ในกรณีอ่ืนให้คณะผู้ไกล่เกล่ียดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๒๙ ก่อนเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกล่ีย  ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียชี้แจงวิธีการไกล่เกล่ีย 
ให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ 

ข้อ ๓๐ การไกล่เกล่ียทุกครั้งให้คณะผู้ไกล่เกล่ียดําเนินการให้คู่กรณีตกลงยินยอมผ่อนผัน
ให้แก่กันโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีเสนอข้อผ่อนผันให้แก่กัน  ทั้งนี้  ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกล่ียชี้ขาด 

ข้อ ๓๑ ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียรับฟังข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อพิพาทจากคู่กรณีทุกฝ่าย 
โดยให้รับฟังข้อเท็จจริงต่อหน้าคู่กรณีพร้อมกัน  ทั้งนี้  ในการไกล่เกล่ียนั้นจะไกล่เกล่ียพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้
แต่ในการตกลงกันนั้นให้กระทําต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย 

ข้อ ๓๒ เม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือคณะผู้ไกล่เกล่ียเห็นสมควรอาจให้นําพยานบุคคล
เข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้  แต่ทั้งนี้  คณะผู้ไกล่เกล่ียต้องคํานึงถึงหลักการที่จะให้การไกล่เกล่ียเสร็จส้ินไป
โดยเร็ว 

ข้อ ๓๓ ในระหว่างการดําเนินการไกล่เกล่ียหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจที่จะให้
ดําเนินการไกล่เกล่ียต่อไปคู่กรณีฝ่ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกการไกล่เกล่ียต่อประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียโดยทําเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาหรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้และให้คณะผู้ไกล่เกล่ียส่ังจําหน่ายคําร้องขอไกล่เกล่ียและส่ังยุติเรื่อง
และดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบ 

ข้อ ๓๔ ในระหว่างการดาํเนินการไกล่เกล่ียถ้าผู้ไกล่เกล่ียต้องพ้นจากบัญชีรายชื่อหรือไม่อาจ
ดําเนินการไกล่เกล่ียต่อไปได้ด้วยเหตุอ่ืนหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์ขอเปล่ียนตัวผู้ไกล่เกล่ีย
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่
กรณี  พิจารณาเปล่ียนตัวผู้ไกล่เกล่ียใหม่จากบัญชีรายชื่อได้ 
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การเปล่ียนตัวผู้ไกล่เกล่ียใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบถึงกระบวนการไกล่เกล่ียที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ข้อ ๓๕ การดําเนินการไกล่เกล่ียต้องให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันทีห่น่วยงาน

ที่มีหน้าที่รับคําขอได้ลงเรื่องในสารบบการไกล่เกล่ีย  เว้นแต่มีความจําเป็นและคู่กรณียินยอมให้ขยายระยะเวลา
ได้อีกครั้งไม่เกินสามเดือน  หากการไกล่เกล่ียยังไม่ได้ข้อยุติให้ผู้ไกล่เกล่ียส่ังจําหน่ายคําร้องแล้วส่งให้
ดําเนินการวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบ 

ข้อ ๓๖ เม่ือคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้  ให้ผู้ไกล่เกล่ียส่ังจําหน่ายคําร้องและดําเนินการเพื่อให้มี
คําวินิจฉัยต่อไป 

ส่วนที่  ๓   
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือคู่กรณีตกลงกันได้ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียจัดให้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างคู่กรณีตามแบบที่คณะอนุกรรมการกําหนดและให้คู่กรณีทุกฝ่ายและผู้ไกล่เกล่ียลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๓๘ ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียจัดให้มีการบันทึกสรุปผลของการไกล่เกล่ียทุกครั้งเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าจ่ายอ่ืนแก่ 
คณะผู้ไกล่เกล่ียและผู้เก่ียวข้องเพื่อเก็บรวบรวมไว้ในสารบบการไกล่เกล่ียของหน่วยงานแล้ว  ให้หัวหน้าหน่วยงาน
เสนอรายงานต่อผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบต่อไป 

หมวด  ๕ 
การวินิจฉัยการร้องขอ 

 
 

ข้อ ๓๙ การวินิจฉัยและการออกคําส่ังชี้ขาดของคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการอย่างน้อย
ต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขที่คําวินิจฉัย 
(๒) ชื่อผู้ร้องขอ 
(๓) หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  องค์กรเอกชนหรือบุคคลใดที่เป็นเหตุแห่งการร้องขอ 
(๔) เหตุแห่งการร้องขอ 
(๕) ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องที่มีการร้องขอ 
(๖) เหตุผลแห่งการวินิจฉัยและการออกคําส่ัง 
(๗) การวินิจฉัยและการออกคําส่ังในประเด็นแห่งการร้องขอ 
(๘) คําส่ังให้หยุดการกระทําหรือกระทําการให้เหมาะสม  (ถ้ามี) 
(๙) ลายมือชื่อผู้วินิจฉัยเฉพาะที่ลงมติเห็นชอบ 
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กรณีอนุกรรมการหรือกรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยและการออกคําส่ังให้บันทึกเหตุผล
แนบไปกับการวินิจฉัยและการออกคําส่ังนั้นด้วย 

คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะร้องต่อศาลที่อยู่ในเขตอํานาจได้ 
คําวินิจฉัยหรือคําส่ังของคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  คู่กรณีไม่เห็นด้วย 

ก็ให้ดําเนินการเพิกถอนโดยเสนอต่อศาลที่มีเขตอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด 
ข้อ ๔๐ ก่อนคณะกรรมการจะมีการวินิจฉัยและการออกคําส่ังอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

หรือสํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใดดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงหรือไกล่เกล่ียอีกก็ได้ 
เม่ือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการได้ลงมติในการวินิจฉัยและออกคําส่ังเรื่องใดแล้ว 

ให้สํานักงานยกร่างคําวินิจฉัยและคาํส่ังเสนอต่ออนุกรรมการหรือกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อพิจารณาลงนาม
ในคําวินิจฉัยและคําส่ังแล้วแจ้งให้คู่กรณีทราบต่อไป 

การขอพิจารณาใหม่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 

ข้อ ๔๑ ให้สํานักงานมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาการร้องขอ 
(๓) ศึกษาและรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมทั้งจัดทําร่างการวินิจฉัยและการออกคําส่ังเพื่อเสนอ 

ต่อคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการ 
(๔) วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องขอเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานของรัฐหรือวิธีปฏิบัติขององค์กรเอกชนหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(๕) เผยแพร่คําวินิจฉัยต่อสาธารณะ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๖ 
อัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการและผู้ไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๔๒ ให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนในการประชุม  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม
รายเดือน  หรือรายครั้งก็ได้  และอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเดินเผชิญสืบหรือไต่สวนพยาน
ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้  ตามอัตราที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ในกรณีมิได้กําหนดอัตราตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
ของทางราชการ 
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ข้อ ๔๓ ให้ผู้ไกล่เกล่ียได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามอัตราที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๔๔ ค่าตอบแทนอ่ืนของคณะอนุกรรมการ  หรือผู้ไกล่เกล่ียในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้ จ่ายเดินทางไปราชการ  โดยเทียบเท่ากับข้าราชการระดับ 
ชํานาญการพิเศษ  เว้นแต่ผู้นั้นเป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๔๕ ค่าตอบแทนบุคคลอ่ืนที่เจ้าหน้าที่หรือคณะอนุกรรมการ  หรือผู้ไกล่เกล่ียเชิญมาให้
ข้อเท็จจริงหรือถูกเรียกมาให้ข้อเท็จจริงในการสอบข้อเท็จจริง  หรือไกล่เกล่ีย  และผู้พามา  ให้เบิกค่าตอบแทน
ในลักษณะค่าป่วยการพยานเหมาจ่ายตามอัตราที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ข้อ ๔๖ ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  และ
กรณีมีความจําเป็นให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกรณียืมเงินทดรองจ่าย
เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๔๗ ให้สํานักงานขอต้ังงบประมาณประจําปีเพื่อดําเนินการตามระเบียบน้ี  และกรณี
งบประมาณประจําปีที่ได้รับไม่เพียงพอ  ก็ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามที่สํานักงานร้องขอได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 


