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ประกาศสํานกังานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาติ 
เรื่อง  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๙  (๔)  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการวินิจฉัยเก่ียวกับการ
กระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มโดย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ
และการวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ   
โดยมติของคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในการการประชุมครั้งที่   
๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
เรื่อง  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิาร” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีผู้ไกล่เกล่ียมาช่วยเหลือให้คู่กรณี 

ต่อรองกันได้สําเร็จและสามารถขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ 
“ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อให้เป็นประธานคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกล่ีย
แต่ละกรณี 

“ผู้ไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อให้ทําหน้าที่ไกล่เกล่ียแต่ละกรณี 

“บัญชีรายชื่อ”  หมายความว่า  บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียตามประกาศ
ของสํานักงาน  และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

“หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําร้องขอให้มีการ 
ไกล่เกล่ียดังนี้   

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  สํานักงาน  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด  หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
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(๒) ในจังหวัดอ่ืน   ได้แ ก่  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

หมวด  ๑ 
บัญชีรายชื่อ 

 
 

ข้อ ๔ ให้สํานักงาน  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี 
จัดให้มีบัญชีรายชื่อโดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
ในจํานวนดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคนโดยให้เลขาธิการหรือพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ประกาศระยะเวลาในการรับสมัครบุคคลเป็น 
ผู้ไกล่เกล่ียไว้หรือจะดําเนินการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยความยินยอมของผู้นั้นเพื่อเป็นผู้ไกล่เกล่ียด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการ  หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ความเห็นชอบต่อบัญชีรายชื่อดังกล่าว 

แบบเอกสารการรับสมัครและการสรรหาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด 
ข้อ ๕ ผู้สมัครหรือผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาเป็นผู้ไกล่เกล่ียต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้   
  ก. คุณสมบัติ 
   (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ยื่นใบสมัครหรือวันที่เสนอชื่อ

เข้ารับการสรรหา 
   (๒) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เหมาะสมกับการทําหน้าที่ไกล่เกล่ียไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกล่ียตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด  หรือหลักสูตรอ่ืนที่คณะอนุกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ 

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ

หรือวิกลจริต 
   (๒) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๓) เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
   (๔) เป็นผู้ถูกถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกล่ียตามระเบียบคณะกรรมการ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการวินิจฉัย
เก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือตามกฎหมายหรือ
ระเบียบอ่ืน 
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ให้เลขาธิการ  หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดออกเอกสารรับรองการขึ้นบัญชี 
เป็นผู้ไกล่เกล่ียตามแบบที่เลขาธิการกําหนดและปิดประกาศบัญชีรายชื่อไว้  ณ  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับคําขอ  หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรับคําขอ  และตรวจสอบบัญชีรายชื่อเป็นประจํา 
ทุกปีปฏิทนิในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อให้จัดทําบัญชีรายชื่อใหม่และปิดประกาศ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๖ ให้ผู้ไกล่เกล่ียพ้นจากบัญชีรายชื่อเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
(๓) เลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะทํางานส่ังให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ 

เพราะขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ 
(๔) ไม่เข้าร่วมการไกล่เกล่ียตามกําหนดนัดหมายติดต่อกันเกินสองครั้งโดยไม่แจ้งเหตุผล 

ความจําเป็นต่อประธานคณะผู้ไกล่เกล่ีย 
(๕) ถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ 
(๖) ไม่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่สํานักงาน  หรือสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจัดขึ้น 
ข้อ ๗ ผู้ไกล่เกล่ียต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  อิสระ  ยุติธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๒) เข้าร่วมการไกล่เกล่ียในกรณีพิพาททุกครั้ง  เว้นแต่แจ้งเหตุผลความจําเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบทราบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วไม่ทําให้การไกล่เกล่ียในกรณีพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
(๔) ซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนที่มีส่วน

เก่ียวข้องกับข้อพิพาท 
(๕) ใช้วาจาสุภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกล่ีย 
(๖) รักษาความลับที่เก่ียวข้องกับการไกล่เกล่ีย 
(๗) ไม่ชี้ขาดกรณีพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อ 

ในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ข้อ ๘ เม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องเรียนว่าประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียหรือผู้ไกล่เกล่ียผู้ใด

ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ  ๗  ให้ผู้แต่งตั้งดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง  เม่ือผลการสอบสวนปรากฏว่า 
มีมูลและเป็นกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม  (๑)  (๔)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้ดําเนินการถอดถอนผู้นั้น
พ้นจากบัญชีรายชื่อ  ถ้าเป็นกรณีอ่ืนให้ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือนส่ังให้พ้นจากการทําหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ีย 
ในกรณีพิพาทนั้น 
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ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้แต่งตั้งว่าจะให้ผู้ไกล่เกล่ีย 
ผู้นั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

ข้อ ๙ ให้สํานักงาน  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานจัดให้มีการอบรมความรู้ 
แก่ผู้ไกล่เกล่ียหรือบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นบัญชีเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการกําหนด
หรือเห็นชอบ 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอเห็นเอง  หรือเม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ประสงค์จะให้มีการไกล่เกล่ียเพื่อทําให้ข้อพิพาทระงับโดยเร็ว  ก็ให้แจ้งความประสงค์เป็นคําร้องขอต่อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอ  โดยจะทําเป็นหนังสือส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  หรือแจ้งด้วยวาจา 
ก็ได้ในกรณีแจ้งด้วยวาจา  ให้เจ้าหน้าที่จดแจ้งรายละเอียดและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอได้รับคําร้องขอหรือให้ความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้แจ้งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบและสอบถามว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่  หากเป็นกรณี 
ที่มีคู่กรณีหลายฝ่าย  ให้แจ้งและสอบถามคู่กรณีทุกฝ่าย 

เม่ือคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับคําขอเสนอรายชื่อผู้ไกล่เกล่ียตามบัญชีรายชื่อต่อเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
ตามขอ้  ๑๕  แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการร้องขอ  และการวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําในลักษณะที่เป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธาน 
คณะผู้ไกล่เกล่ีย  และผู้ไกล่เกล่ียอีกไม่เกินสามคน  ในจํานวนดังกล่าวให้มีผู้นําคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
อย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกล่ียด้วย  เว้นแต่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ  เพื่อทําหน้าหน้าที่ไกล่เกล่ีย 
ในแต่ละกรณี   

ข้อ ๑๑ เม่ือแต่งตั้งคณะผู้ไกล่เกล่ียแล้ว  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ประธาน 
คณะผู้ไกล่เกล่ียนัดประชุมคณะผู้ไกล่เกล่ียภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคณะผู้ไกล่เกล่ียครบถ้วนเพื่อพิจารณา 
คําร้องขอไกล่เกล่ีย 

ในกรณีที่คณะผู้ไกล่เกล่ียได้ดําเนินการไกล่เกล่ียแล้วพบว่าผู้ร้องขอใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือการ
ดําเนินการต่อไปจะเป็นผลให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการดําเนินคดี
ทางศาล  ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียมีมติไม่รับคําร้องขอนั้นไว้พิจารณา  และให้ยุติเรื่อง 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๑๒ การดําเนินการไกล่เกล่ียโดยปกติให้กระทํา  ณ  สถานที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ 
รับคําร้องขอแต่ในกรณีจําเป็น  ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียกําหนดให้ดําเนินการ  ณ  สถานที่ อ่ืน 
ตามความเหมาะสมก็ได้แต่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าตามสมควร 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอส่งหนังสือนัดหมายการไกล่เกล่ียแจ้งวัน  เวลา  และ
สถานที่ไปยังคู่กรณีทุกฝ่ายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะผู้ไกล่เกล่ียรับคําร้องขอไว้พิจารณา  สําหรับ 
การนัดครั้งต่อ ๆ  ไปให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียเป็นผู้กําหนดและแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ  และบันทึก
การนัดหมายไว้ในสารบบการไกล่เกล่ีย  โดยให้หน่วยงานที่รับคําขอเป็นผู้ส่งหนังสือ 

ข้อ ๑๔ ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายไม่มาตามกําหนดที่ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ีย 
นัดหมายโดยไม่แจ้งเหตุผล  หรือไม่ขอเล่ือนวันนัดหมาย  หากเป็นกรณีที่คู่กรณีที่ยื่นคําร้องขอไกล่เกล่ีย 
หรือคู่กรณีทุกฝ่ายไม่มาตามกําหนดนดั  ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียส่ังเล่ือนนัดไปอีกสิบห้าวัน  หากไม่มาอีก 
ให้ส่ังจําหน่ายคําร้องขอไกล่เกล่ียและส่ังยุติเรื่อง  และให้ถือว่าคณะผู้ไกล่เกล่ียไม่เคยรับคําร้องขอไกล่เกล่ีย
นั้นมาแต่ต้น  ในกรณีอ่ืนให้คณะผู้ไกล่เกล่ียดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๑๕ ก่อนเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกล่ีย  ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียชี้แจงวิธีการไกล่เกล่ีย 
ให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ 

ข้อ ๑๖ การไกล่เกล่ียทุกครั้ง  ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียดําเนินการให้คู่กรณีตกลงยินยอมผ่อนผัน
ให้แก่กันโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีเสนอข้อผ่อนผันให้แก่กัน  ทั้งนี้  ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกล่ียชี้ขาด 

ข้อ ๑๗ ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียรับฟังข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อพิพาทจากคู่กรณีทุกฝ่าย 
โดยให้รับฟังข้อเท็จจริงต่อหน้าคู่กรณีพร้อมกัน  ทั้งนี้  ในการไกล่เกล่ียนั้นจะไกล่เกล่ียพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้
แต่ในการตกลงกันนั้นให้กระทําต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย 

ข้อ ๑๘ เม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือคณะผู้ไกล่เกล่ียเห็นสมควรอาจให้นําพยานบุคคล 
เข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้  แต่ทั้งนี้  คณะผู้ไกล่เกล่ียต้องคํานึงถึงหลักการที่จะให้การไกล่เกล่ียเสร็จส้ินไป
โดยเร็ว 

ข้อ ๑๙ ในระหว่างการดําเนินการไกล่เกล่ีย  หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจที่จะให้
ดําเนินการไกล่เกล่ียต่อไป  คู่กรณีฝ่ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกการไกล่เกล่ียต่อประธานคณะผู้ไกล่เกล่ียหรือ 
ผู้ไกล่เกล่ียคนใดคนหนึ่ง  โดยทําเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาหรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้  และให้คณะผู้ไกล่เกล่ีย 
ส่ังจําหน่ายคําร้องขอไกล่เกล่ีย  และส่ังยุติเรื่อง  และดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบ 

ข้อ ๒๐ ในระหว่างการดําเนินการไกล่เกล่ีย  ถ้าผู้ไกล่เกล่ียต้องพ้นจากบัญชีรายชื่อ  หรือไม่อาจ
ดําเนินการไกล่เกล่ียต่อไปได้ด้วยเหตุอ่ืน  หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์ขอเปล่ียนตัวผู้ไกล่เกล่ีย 
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
พิจารณาเปล่ียนตัวผู้ไกล่เกล่ียใหม่จากบัญชีรายชื่อได้ 

การเปล่ียนตัวผู้ไกล่เกล่ียใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบถึงกระบวนการไกล่เกล่ียที่ได้ดําเนินการ 
ไปแล้ว 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๑ การดําเนินการไกล่เกล่ียต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่รับคําขอได้ลงเรื่องในสารบบการไกล่เกล่ีย  เว้นแต่มีความจําเป็นและคู่กรณียินยอมให้ขยาย
ระยะเวลาได้อีกครั้งไม่เกินสามเดือน  หากการไกล่เกล่ียยังไม่ได้ข้อยุติ  ให้ผู้ไกล่เกล่ียส่ังจําหน่ายคําร้อง 
แล้วส่งให้ดําเนินการวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบ 

ข้อ ๒๒ เม่ือคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้  ให้ผู้ไกล่เกล่ียส่ังจําหน่ายคําร้องและดําเนินการตามข้อ  ๒๑ 
ข้อ ๒๓ เม่ือคู่กรณีตกลงกันได้  ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียจัดให้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

ระหว่างคู่กรณีตามแบบที่คณะอนุกรรมการกําหนด  และให้คู่กรณีทุกฝ่ายและผู้ไกล่เกล่ียลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

หมวด  ๓ 
การรายงานและการเบิกค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้คณะผู้ไกล่เกล่ียจัดให้มีการบันทึกสรุปผลของการไกล่เกล่ียทุกครั้งเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าจ่ายอ่ืนแก่คณะ
ผู้ไกล่เกล่ียและผู้เก่ียวข้อง  เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในสารบบการไกล่เกล่ียของหน่วยงาน  แล้วให้หัวหน้าหน่วยงาน 
เสนอรายงานต่อเลขาธิการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ทราบต่อไป 

ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคําขอดําเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนแก่คณะผู้ไกล่เกล่ีย  และผู้เก่ียวข้องเป็นรายครั้งตามที่ได้เดินทางมาร่วมในการไกล่เกล่ีย  ทั้งนี้  ตามอัตรา
และรายการที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๖ การอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อจัดให้มีการไกล่เกล่ียตามประกาศนี้  กรณีมีความจําเป็นให้
ข้าราชการซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกรณียืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืน  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นภา  เศรษฐกร 
เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ

 


