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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณา 
และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้มีระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณา  และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณา  และการวินิจฉยัการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กระบวนพิจารณา”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  อันเก่ียวด้วยการย่ืนคําร้อง  การพิจารณา  

และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ซึ่งได้กระทําโดยคู่กรณี
หรือโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  คณะอนุกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

“การไต่สวน”  หมายความว่า  การดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  
ไม่ว่าจะได้ดําเนินการในชั้นการพิจารณาหรือการวินิจฉัย  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและมูลกรณีที่มีการย่ืนคําร้อง  
หรือเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์การกระทําว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่ 

“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณี
ไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือถูกเรียกเข้ามา  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งการกระทํา  
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือการมีคําวินิจฉัยในเร่ืองดังกล่าว 

“คําร้อง”  หมายความว่า  การเสนอข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศไม่ว่าจะได้เสนอในคร้ังแรกหรือเสนอในภายหลัง  โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหรือโดยสอดเข้ามาเป็นคู่กรณี
ไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือถูกเรียกเข้ามา 
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“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  ผู้ที่เสนอข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วย 

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

“ผู้รับคําร้อง”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับคําร้อง  
ตรวจคําร้อง  การดําเนินงานธุรการตามระเบียบนี้  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับหนังสือ
ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

“คณะกรรมการ  วลพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

“กรรมการ  วลพ.”  หมายความว่า  กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ  วลพ.  แต่งตั้ง 
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการที่คณะกรรมการ  วลพ.  แต่งตั้ง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรักษาการตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

การย่ืนคําร้อง 
 

 

ข้อ ๕ บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะ 
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และมิใช่เป็นเร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล 
หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้ว  ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องหรืออาจขอให้องค์กรที่เก่ียวข้องเป็นผู้ย่ืน
คําร้องต่อคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

ข้อ ๖ ผู้ร้องอาจร้องด้วยวาจาต่อผู้รับคําร้อง  ย่ืนคําร้องด้วยตนเอง  ส่งทางไปรษณีย์   
หรือย่ืนผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในกรณีย่ืนคําร้องโดยส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ทําการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันย่ืนคําร้อง 

ในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนหรือส่งคําร้องต่อกรมหรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมประกาศกําหนด  
ในจังหวัดให้ย่ืนหรือส่งคําร้องต่อศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  สํานักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมประกาศกําหนด 
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ในกรณีร้องด้วยวาจา  ให้ผู้รับคําร้องบันทึกถ้อยคําของผู้ร้องและให้ผู้ร้องและผู้รับคําร้องลงลายมือชื่อ
ในคําร้องนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๗ การยื่นคําร้องให้ย่ืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้อง  
และในกรณีทําคําร้องเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาเหตุที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายในลักษณะที่เป็นการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี) 
(๕) คําขอหรือความประสงค์ของผู้ร้อง 
(๖) ลายมือชื่อของผู้ร้อง 
ข้อ ๘ ในการยื่นคําร้องให้ผู้ร้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาเอกสาร

แสดงตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
นายจ้าง  เจ้าของสถานประกอบการ  บุคคลอื่นหรือเพราะเหตุอื่นใด  ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐาน 
ไว้ในคําร้องด้วย 

ให้ผู้ร้องทําสําเนาคําร้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารตามวรรคหน่ึงจํานวนหนึ่งชุด   
ย่ืนพร้อมกับคําร้อง  ถ้าผู้ร้องประสงค์จะแถลงด้วยวาจาในชั้นการพิจารณาให้แสดงความประสงค์ไว้ในคําร้องด้วย  
หรือจะทําเป็นหนังสือย่ืนก่อนเริ่มการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๙ ผู้ร้องจะมอบหมายให้ผู้อื่นย่ืนคําร้องแทนได้ในกรณีมีเหตุจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถย่ืนคําร้องได้ด้วยตนเอง 
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจย่ืนคําร้องได้ทันภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการ  วลพ.  เห็นสมควร 
การมอบหมายให้ผู้อื่นย่ืนคําร้องแทนตามวรรคหนึ่ง  จะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง 

และผู้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจําเป็นข้างต้นรวมไว้กับคําร้อง  ในกรณีที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อ
ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน   

ข้อ ๑๐ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้ทนายความหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในขั้นตอนใด ๆ  ที่มิใช่การไต่สวนพิจารณาพยานหลักฐาน  
โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้งและหลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง  ซึ่งอาจย่ืนในเวลาใด
ก่อนการดําเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ  ก็ได้ 
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ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะย่ืนคําร้องหลายคนในเหตุเดียวกัน  บุคคลเหล่านั้นอาจย่ืนคําร้อง
ร่วมกันเป็นฉบับเดียว  โดยจะมอบให้ผู้ร้องคนใดคนหน่ึงเป็นผู้แทนของผู้ร้องทุกคนก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  
ให้ถือว่าการกระทําของผู้แทนผู้ร้องในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ร้องทุกคน 

ข้อ ๑๒ การย่ืนคําร้องไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  และเอกสารหลักฐานที่ได้ ย่ืนเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ 

ข้อ ๑๓ คําร้อง  คําให้การแก้คําร้อง  และเอกสารที่ย่ืนต่อผู้รับคําร้องให้จัดทําเป็นภาษาไทย  
ถ้าได้จัดทําเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้คู่กรณีที่ย่ืนจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้อง 
มาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  เว้นแต่คู่กรณีไม่อาจจัดทําเอกสารเป็นภาษาไทยได้  ให้กรมพิจารณา
ดําเนินการให้ตามที่เห็นสมควร 

เม่ือได้รับคําร้องหรือคําให้การแก้คําร้องแล้ว  ให้ผู้รับคําร้องหรือคําให้การแก้คําร้องนั้นลงเลขรับ  
ในสารบบคําร้องหรือคําให้การแก้คําร้องและตรวจสอบเบื้องต้น  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ  วลพ.  พิจารณา 

ข้อ ๑๔ คําร้องที่ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการ  วลพ.   
เพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป  แต่ถ้าผู้รับคําร้องเห็นว่าเป็นคําร้องที่ไม่อยู่ในอํานาจที่จะรับไว้พิจารณา  
หรือเป็นคําร้องที่ได้ย่ืนเกินกําหนดเวลาตามข้อ  ๗  หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณามีคําสั่งจําหน่ายคําร้องนั้นออกจากสารบบคําร้อง 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหน่ึงถึงแก่ความตายก่อนคณะกรรมการ  วลพ.  มีคําวินิจฉัย   
ให้รอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท  ผู้จัดการมรดก  องค์กรที่เก่ียวข้อง  หรือผู้มีส่วนได้เสียของคู่กรณีผู้นั้น
จะมีคําขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย  หรือคณะกรรมการ  วลพ.  มีหนังสือเรียกบุคคลดังกล่าว
ให้เข้ามาเนื่องจากคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีคําขอ  คําขอเช่นว่านี้จะต้องย่ืนภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ถ้าไม่มีคําขอของบุคคลดังกล่าว  หรือไม่มีคําขอของคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดภายในเวลาที่กําหนด
ตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  วลพ.  จะมีคําสั่งจําหน่ายคําร้องนั้นออกจากสารบบคําร้องก็ได้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ร้องอาจถอนคําร้องที่ย่ืนไว้แล้วในเวลาใด ๆ  ก่อนที่คณะกรรมการ  วลพ.  จะมีคําวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดในเรื่องที่ได้ย่ืนคําร้องนั้นก็ได้ 

การถอนคําร้องต้องทําเป็นหนังสือแสดงเหตุผลในการถอนคําร้องและลงลายมือชื่อผู้ร้อง  แต่ถ้าผู้ร้อง
ถอนคําร้องด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ  วลพ.  กรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ  ให้บันทึกความประสงค์
และเหตุผลประกอบการถอนคําร้องของผู้ร้องไว้พร้อมทั้งให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

คณะกรรมการ  วลพ.  จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคําร้อง  หรืออนุญาตให้ถอนคําร้อง 
โดยมีเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้  และในกรณีที่ผู้ร้องถอนคําร้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือมีการประนีประนอม 
กับผู้ถูกร้อง  ให้มีคําวินิจฉัยอนุญาตไปตามคําขอน้ัน  ส่วนการอนุญาตให้ถอนคําร้องในกรณีอื่นที่มิได้มีข้อตกลง
หรือมีการประนีประนอมกับผู้ถูกร้อง  ให้มีคําสั่งจําหน่ายคําร้องนั้นออกจากสารบบคําร้อง 
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ข้อ ๑๗ การถอนคําร้องย่อมลบล้างผลแห่งการย่ืนคําร้องนั้น  รวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่น ๆ  
อันมีมาต่อภายหลังย่ืนคําร้อง  และทําให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นคําร้องเลย  
และคําร้องที่ได้ถอนแล้ว  ห้ามมิให้ย่ืนให้คณะกรรมการ  วลพ.  พิจารณาวินิจฉัยอีก 

การถอนคําร้องไม่ตัดสิทธิคณะกรรมการ  วลพ.  ที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่านโยบาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศ  มาตรการ  โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลใด   
มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

หมวด  ๒ 
การพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้รับคําร้อง  ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา 
(๑) คําร้องซึ่งผู้ร้องมิได้เป็นผู้มีสิทธิร้อง 
(๒) คําร้องที่เป็นกรณีไม่อาจย่ืนต่อคณะกรรมการ  วลพ.  ได้ตามข้อ  ๕ 
(๓) คําร้องที่ย่ืนเม่ือพ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗ 
(๔) คําร้องที่ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ย่ืนคําร้องแทนตามข้อ  ๑๐ 
(๕) คําร้องซึ่งเป็นเร่ืองที่เคยมีการย่ืนให้พิจารณาและได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
(๖) คําร้องที่ไม่ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๗) คําร้องที่ได้ถอนไปแล้วตามข้อ  ๑๗  วรรคหน่ึง 
ข้อ ๑๙ ในการพิจารณาคําร้อง  ประธานกรรมการ  วลพ.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  โดยแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการ  วลพ.  ไม่เกินสามคน  และให้มี
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น  เพื่อทําหน้าที่
เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบ  สอบสวน  แสวงหาข้อเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่คณะอนุกรรมการ   

ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  จะกําหนดให้กรรมการ  วลพ.  คนใดคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่ประธานหรือเป็นอนุกรรมการหลายคณะพร้อมกันก็ได้ 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องแล้ว  ให้ประธานกรรมการ  วลพ.  
พิจารณาส่งคําร้องนั้นให้คณะอนุกรรมการดําเนินกระบวนพิจารณา  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายส่งสําเนาคําร้องให้ผู้ถูกร้องและส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้คู่กรณีภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ  วลพ.  มีคําสั่ง 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการ  วลพ.  เห็นว่าคําร้องใดเป็นกรณีทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะ 
ที่ต้องพิจารณาโดยกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
ให้จ่ายสํานวนคําร้องนั้นให้กรรมการ  วลพ.  คนใดคนหน่ึง  หรือคณะอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่งก็ได้  
และจะต้องมีกรรมการ  วลพ.  หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของสํานวนและให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยสองคนเป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการ  วลพ.  เห็นว่าคําร้องใดจําเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ให้ประธานกรรมการ  วลพ.  จ่ายสํานวนคําร้องเรื่องนั้นให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ
ของคณะอนุกรรมการนั้น 

ข้อ ๒๒ ให้คณะอนุกรรมการกําหนดให้ผู้ถูกร้องทําคําให้การแก้คําร้องหรือคําชี้แจงให้ชัดเจน
และครบถ้วน  พร้อมส่งพยานหลักฐาน  (ถ้ามี)  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามจํานวน 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ให้นําความในหมวด  ๔  การแจ้ง  ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับ 
กับการส่งสําเนาคําร้อง  สําเนาคําให้การแก้คําร้อง  หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาให้คู่กรณีโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่าคําให้การแก้คําร้องหรือคําชี้แจง   
หรือพยานหลักฐานที่ส่งมาให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ  ให้สั่งให้ผู้ถูกร้องแก้ไขเพิ่มเติมคําให้การแก้คําร้อง
หรือจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติม  หรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ถูกร้องมิได้จัดทําคําให้การแก้คําร้องหรือคําชี้แจงตามประเด็นที่กําหนด  
ให้ชัดเจน  พร้อมทั้งพยานหลักฐาน  (ถ้ามี)  ย่ืนต่อคณะอนุกรรมการในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูก
ร้องยอมรับข้อเท็จจริงตามคําร้องของผู้ร้องและให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็น
เป็นการยุติธรรม 

ข้อ ๒๕ ในการพิจารณาคําร้องให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี  ซึ่งอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากการไต่สวนคู่กรณี  
พยานบุคคล  พยานเอกสาร  และพยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานหลักฐานของคู่กรณีตามที่ปรากฏในคําร้อง
หรือคําให้การแก้คําร้องก็ได้  และให้นําความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาตามวรรคหนึ่งอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี   
จะต้องให้คู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๖ คู่กรณีอาจคัดค้านกรรมการ  วลพ.  หรืออนุกรรมการได้  ถ้ากรรมการ  วลพ.   
หรืออนุกรรมการผู้นั้นมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุให้เกิดการย่ืนคําร้อง 
(๒) เป็นนายจ้าง  เจ้าของสถานประกอบการ  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว 

และเป็นเหตุให้เกิดการย่ืนคําร้อง 
(๓) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ย่ืนคําร้อง 
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(๔) มีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี 
(๕) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อันอาจ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี 
การคัดค้านดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการ  วลพ.  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบ

หรือถือว่าทราบคําสั่งตั้งคณะอนุกรรมการ  โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่าบุคคลนั้น 
จะทําให้การพิจารณาวินิจฉัยไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างไร   

ข้อ ๒๗ เม่ือมีการย่ืนคําคัดค้านกรรมการ  วลพ.  หรืออนุกรรมการคนใด  ให้ประธานกรรมการ  วลพ.  
พิจารณาและมีคําสั่ง  โดยพิจารณาจากคําคัดค้านและบันทึกชี้แจงของผู้ถูกคัดค้าน  หากประธานกรรมการ  
วลพ.  เห็นว่ามิได้เป็นไปตามคําคัดค้านและมีเหตุผลสมควรที่จะให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้นําเร่ือง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณา  ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของกรรมการ  วลพ.  ที่ไม่ถูกคัดค้านซึ่งเข้าประชุม  ก็ให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  มติดังกล่าวให้กระทําโดย
วิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการ  วลพ.  เห็นว่าคําคัดค้านฟังขึ้น  หรือมีเหตุผลพอที่จะฟังได้ว่าหากให้  
ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้รับความยุติธรรม  ก็ให้มีคําสั่งให้ผู้ถูกคัดค้าน 
พ้นจากการเป็นคณะอนุกรรมการนั้น  แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ  และให้ประธานกรรมการ  วลพ.   
แต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้านนั้น 

ข้อ ๒๘ กรรมการ  วลพ.  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณี 
อันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ  ๒๖  หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นที่อาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่าตนไม่อยู่ในฐานะ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเที่ยงธรรม  ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ  วลพ.  และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัย  
และให้นําข้อ  ๒๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๙ การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านงดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้ถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจ 
ถูกคัดค้านได้นั้น  ย่อมไม่กระทบถึงการกระทําใด ๆ  ที่ได้กระทําไปแล้ว  แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจาก 
ที่ได้มีการย่ืนคําคัดค้าน 

ข้อ ๓๐ ในระหว่างการพิจารณาตามระเบียบนี้  คณะกรรมการ  วลพ.  อาจกําหนดมาตรการชั่วคราว
ก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
เท่าที่จําเป็นและเหมาะสมแก่กรณีก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การวินิจฉัย 

 
 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการ  วลพ.  เห็นว่าคําร้องใดมีปัญหาข้อกฎหมายที่สําคัญ  
หรือผลการวินิจฉัยนั้นอาจกระทบต่อสิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่ของบุคคลอย่างร้ายแรง  หรือจะเป็น 
การวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ  หรือเป็นกรณีสําคัญที่มีผลกระทบกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  
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และการเมือง  ก็ให้จ่ายสํานวนคําร้องนั้นให้คณะกรรมการ  วลพ.  พิจารณาวินิจฉัย  และให้ประธานกรรมการ  วลพ.  
แต่งตั้งกรรมการ  วลพ.  คนใดคนหน่ึงเป็นเจ้าของสํานวน  โดยให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าคําร้องเร่ืองใดเป็นคําร้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้  
ตามข้อ  ๑๘  ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อมีคําสั่งจําหน่ายคําร้องนั้นออกจากสารบบคําร้อง 

ถ้าคณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นคําร้องที่ได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบนี้  และเป็นคําร้อง
ที่สามารถรับไว้พจิารณาได้  ก็ให้มีคําสั่งรับคําร้องนั้นไว้พิจารณา  แล้วดําเนินการตามกระบวนพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๓๓ เม่ือรับคําร้องไว้พิจารณาดําเนินการแล้ว  หากพิจารณาเห็นว่าสามารถวินิจฉัยคําร้อง
ได้จากข้อเท็จจริงในคําร้อง  คําให้การแก้คําร้อง  และพยานหลักฐานของคู่กรณีเพียงพอต่อการวินิจฉัย 
คําร้องนั้นแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย 

ข้อ ๓๔ ในการวินิจฉัยคําร้อง  ให้คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ  จัดให้มีการไต่สวน
หรือการประชุมพิจารณาคําร้องอย่างน้อยหนึ่งคร้ัง  เพื่อให้คู่กรณีได้มีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้า
คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ  เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องนั้นมีข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ 
ต่อการวินิจฉัย  หรือมีข้อเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไม่ซับซ้อน  และการมาแถลงด้วยวาจาไม่จําเป็น 
แก่การวินิจฉัยคําร้อง  จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้ 

ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือการประชุมและการแถลงด้วยวาจาตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการ  
วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการส่งสรุปคําร้องและสรุปคําให้การแก้คําร้อง  ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริง 
ที่ได้แสวงหาเพิ่มเติม  (ถ้ามี)  ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันไต่สวนหรือวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปคําร้องและคําให้การแก้คําร้อง  ทั้งนี้  คู่กรณีจะไม่มาในวันไต่สวน 
หรือวันประชุมพิจารณาก็ได้  หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่มาในวันดังกล่าว  ก็ให้ดําเนินการ 
ลับหลังคู่กรณีไปได้และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๓๕ ในการไต่สวนหรือการประชุมพิจารณาคําร้องตามข้อ  ๓๔  ให้กรรมการ  วลพ.  
เจ้าของสํานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย  แล้วให้คู่กรณีแถลงด้วยวาจาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาวินิจฉัย 

คําแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีต้องกระชับและอยู่ในประเด็น  ห้ามมิให้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอื่น
นอกจากที่ปรากฏในคําร้องและคําให้การแก้คําร้องที่ได้เสนอไว้แล้วตั้งแต่ต้น 

ข้อ ๓๖ เม่ือคณะอนุกรรมการได้มีมติและสรุปผลการพิจารณาสํานวนคําร้องแล้ว  ให้เสนอ
คณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย  และเม่ือคณะกรรมการ  วลพ.  มีคําวินิจฉัยประการใด  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

ข้อ ๓๗ ในการวินิจฉัยคําร้อง  ให้คณะกรรมการ  วลพ.  มีคําวินิจฉัยดังนี้ 
(๑) ไม่รับคําร้องไว้พิจารณาตามข้อ  ๑๘ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) ยกคําร้อง  กรณีพิจาณาแล้วเห็นว่าการกระทําตามคําร้องมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  หรือเป็นการกระทําตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  นายจ้าง  เจ้าของสถานประกอบการ  
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ด้วยวิธีที่ เหมาะสม  หรือให้แก้ไขหรือยกเลิก 
การกระทําใด ๆ  เพื่อระงับ  คุ้มครอง  และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๔) ให้ชดเชยและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้อง  หรือให้ดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
(๕) มีคําวินิจฉัยอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นว่าเป็นการยุติธรรม  เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มี 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ในกรณีมีคําวินิจฉัยให้ชดเชยและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้องตาม  (๔)  ให้กําหนดจํานวนเงิน

ไวใ้นคําวินิจฉัย  ซึ่งไม่เกินจํานวนเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกําหนด 
ข้อ ๓๘ ให้คณะอนุกรรมการดําเนินกระบวนพิจารณาและเสนอความเห็นในการวินิจฉัยคําร้อง 

ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาดังกล่าวได้  ให้ขยายเวลาได้อีกสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  โดยให้บันทึกเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย  
แต่ถ้าขยายเวลาแล้วยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ประธานกรรมการ  วลพ.  พิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําให้ 
การพิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว  และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ระยะเวลาดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ
อาจมีคําสั่งให้ขยายตามคําร้องของคู่กรณีได้  แต่ห้ามมิให้ขยายเกินกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๓๙ เม่ือคณะกรรมการ  วลพ.  ได้วินิจฉัยคําร้องเสร็จแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งเป็นหนังสือให้คู่กรณีทราบโดยเร็ว   

ในกรณีที่คู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ.  คู่กรณีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ข้อ ๔๐ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ.  ให้ผูกพันคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําวินิจฉัย  หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยในโอกาสแรก 
ที่สามารถทําได้นับแต่ได้รับคําวินิจฉัย   

ข้อ ๔๑ รายงานผลการพิจารณาและคําวินิจฉัยอย่างน้อยประกอบด้วย 
(๑) ชื่อคู่กรณี 
(๒) สรุปคําร้อง 
(๓) สรุปคําให้การแก้คําร้อง 
(๔) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้แสวงหาเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๖) การกําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล 
ซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  (ถ้ามี) 

(๗) ความเห็นและมติของคณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ  เก่ียวกับประเด็น 
ที่จะต้องวินิจฉัยและคําขอของผู้ร้อง 

ข้อ ๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากกรมติดตามและสอดส่องดูแลให้มี 
การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ.  อย่างเคร่งครัด  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คําแนะนํา 
ในการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกล่าวได้ตามสมควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ.  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานกรมและคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อดําเนินการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 


