
 หนา   ๑๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรองขอ  และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําในลักษณะ 

ที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติจึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการรองขอ  และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําในลักษณะที่เปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การเลือกปฏิบัติ”  หมายความวา  การกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  มาตรการ  โครงการ  

หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ  องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ  และใหหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวนการกระทําใดที่กระทบตอ
คนพิการแมจะไมมีจุดมุงหมายเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการโดยตรง  แตผลของการกระทํานั้นทําให
คนพิการตองเสียสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับเพราะเหตุแหงความพิการดวย 

“คูกรณี”  หมายความวา  คนพิการซ่ึงทําการรองขอและผูถูกรองที่เปนหนวยงานของรัฐ  
องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดซึ่งถูกกลาวหาวามีการกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติ 

“การรองขอ”  หมายความวา  การที่คนพิการซึ่งไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติไดนําเสนอขอเท็จจริงโดยทําเปนคํารองเพื่อใหคณะกรรมการไดมีคําส่ัง
เพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ   

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตอคนพิการ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานกังานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนด

แบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบั ติโดยไม เปนธรรมตอคนพิการ 
ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ัง  ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผูแทนกระทรวงยุติธรรม  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงแรงงาน  ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข  เปนอนุกรรมการ 

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังจากบุคคลที่องคการคนพิการแตละประเภทเสนอ
จํานวนเจ็ดคน 

(๔) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นซ่ึงแตงต้ังจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของ  (๒)  
และไมไดเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของ  (๓)  จํานวนเจ็ดคน 

การแตงต้ังอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  และ  (๔)  ใหแตงต้ังจากผู ซ่ึงมีความรู   
ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับการงานดานนิติศาสตร  รัฐศาสตร  การศึกษา  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาปตยกรรมศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  การบริหารราชการแผนดิน   
การจัดการความขัดแยง  สิทธิมนุษยชน  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพหรือสวัสดิการสังคม  
ในจํานวนนี้ตองเปนผูที่มีบัตรประจําตัวคนพิการอยางนอยหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  และใหเลขาธิการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน
ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
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ขอ ๖ ใหประธานอนุกรรมการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผู แทนของคณะอนุกรรมการในการติดตอประสานเพื่อ ขับเคลื่อนการขจัด 

การเลือกปฏิบัติรวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 
(๒) ศึกษาวิเคราะหและทําความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการสั่งรับการรองขอ 

ไวพิจารณาหรือไม 
(๓) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรวบรวมขอเท็จจริงและการจัดทํารางการวินิจฉัยเพื่อเสนอตอ

คณะอนุกรรมการ 
(๔) ศึกษาวิเคราะหสาเหตุแหงการรองขอ  แนวนโยบาย  ยุทธศาสตร  มาตรการ  วิธีปฏิบัติ 

เพื่อเสนอแนะแนวทางการขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือตามที่กฎหมายกาํหนด 
ขอ ๗ ในกรณีคณะกรรมการประกาศกําหนดใหประธานอนุกรรมการตองปฏิบัติหนาที่

ตามระเบียบนี้และทํางานเต็มเวลา  ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน  สําหรับคาใชจายอื่นใหเปนไป 
ตามระเบียบของทางราชการ   

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง   และอัตรา
คาตอบแทน  รวมทั้งหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาประธานอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง   
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประกาศกําหนดให
สํานักงานจัดใหมีระบบงาน  สถานที่  บุคลากร  งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณรองรับการปฏิบัติหนาที่
ของประธานอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  และขอต้ังงบประมาณประจําปหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเปนคาตอบแทนและคาใชจายอื่น
ของประธานอนุกรรมการตามวรรคสอง 

เมื่อมีการสรรหาและแตงต้ังประธานอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหประธานอนุกรรมการ
ซ่ึงไดรับแตงต้ังตามขอ  ๕  (๑)  พนจากหนาที่   

ขอ ๘ ใหนําความตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาบังคับใชกับวาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และนําความตามมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการประชุม 
ของคณะอนุกรรมการ  โดยอนุโลม   
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ขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
(๒) เสริมสรางความตระหนักรูถึงสิทธิตาง ๆ  ที่คนพิการพึงไดรับอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป

ตามกฎหมาย   
(๓) ไกลเกลี่ยกรณีพิพาทกอนมีการวินิจฉัยการรองขอ  รวมทั้งไกลเกลี่ยในกรณีดําเนินการ 

ในระดับหนวยงานหรือจังหวัดแลวแตไมสําเร็จ  และอาจแตงต้ังผูไกลเกลี่ยปฏิบัติหนาที่แทนก็ได 
(๔) รวบรวมขอเท็จจริงและจัดทําการวินิจฉัยในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาที่ของรัฐ  องคกรเอกชน   หรือบุคคลใดกระทําการซึ่งมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
แลวเสนอการวินิจฉัยนั้นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยและมีคําส่ังชี้ขาดในกรณีพิพาทนั้น  และอาจ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่รับผิดชอบสํานวนเพื่อดําเนินการแทนในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งก็ได   

(๕) ประกาศกําหนดแบบคํารองขอ  สัญญาประนีประนอม  หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดเพื่อให
เปนไปตามระเบียบนี้ 

(๖) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การรองขอ 

 

 

ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิรองขอ  ไดแก   
(๑) คนพิการที่ไดรับความเสียหายหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําที่มีลักษณะ 

การเลือกปฏิบัติ  หรือ 
(๒) ผู ดูแลคนพิการในกรณีคนพิการเปนผู เยาว   คนเสมือนไรความสามารถหรือ 

คนไรความสามารถหรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถไปรองขอดวยตนเองได  
หรือ 

(๓) องคกรดานคนพิการหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 
ใหดําเนินการรองขอแทน 

ขอ ๑๑ ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  รองขอเปนหนังสือหรือสงทางไปรษณียหรือดวยวาจา 
หรือดวยวิธีการอื่นใดเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัยและมีคําส่ังตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้  โดย 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหรองขอตอสํานักงานหรือหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนด  หรือหนวยงานอื่นตามที่
เลขาธิการประกาศกําหนด   
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(๒) ในจังหวัดอื่นใหรองขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด   
หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด   

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับการรองขอตามขอ  ๑๑  แลว  ใหหนวยงานซ่ึงรับการรองขอดําเนินการ 
รับเร่ืองลงสารบบตามประเภทของขอพิพาทและมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมทั้ง
เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานสงเร่ืองใหจังหวัดเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจํ ากรุงเทพมหานครดํา เนินการรวบรวมขอ เท็จจริงภายในสามสิบวัน   เพื่อนํ า เสนอตอ
คณะอนุกรรมการตอไป      

ขอ ๑๓ ใหคณะอนุกรรมการดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงพรอมสรุปความเห็นเสนอตอ
คณะกรรมการโดยเร็ว  แตตองเปดโอกาสใหคูกรณีชี้แจงเปนหนังสือและแสดงพยานหลักฐานประกอบ
คําชี้แจงของตนตามควรแกกรณี  เวนแตเปนกรณีที่คณะอนุกรรมการอนุญาตใหชี้แจงดวยวาจา 
ตอหนาคณะอนุกรรมการ  หรือวิธีการอื่นใด  

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่
รับผิดชอบสํานวนดําเนินการตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมเพื่อเสนอ
ขอเท็จจริงและความเห็นตอคณะอนุกรรมการ  ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการจะรับฟงพยานหลักฐานอื่น
นอกจากขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร 

กรณีบุคคลที่เชิญมาใหถอยคําแตไมยอมมาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ใหพนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาใชอํานาจตามมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

บุคคลที่คณะอนุกรรมการเชิญมาใหขอเท็จจริงหรือถูกเรียกมาใหขอเท็จจริงหรือเปนผูให
ความเห็นตามขอนี้  มีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือคาใชจายอื่นตามอัตราที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ขอ ๑๔ ในการรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาการรองขอ  จะตองเปดโอกาส
ใหคูกรณีไดแสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้น  หรือไมมีพยานหลักฐานสนับสนุน
หรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง  แลวแตกรณี    ใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาจัดทําการวินิจฉัยหรือจะพิจารณารวบรวมขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอไปก็ได 

ขอ ๑๕ ในกรณีผูวาราชการจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจํ า จั งหวัดหรือคณะอนุกรรมการส ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประจํากรุงเทพมหานคร  หรือคณะอนุกรรมการเห็นวาในระหวางการรวบรวมขอเท็จจริง  ถาจัดให 
มีการประนีประนอมกันแลวจะทําใหขอพิพาทระงับโดยเร็ว    ใหผูมีหนาที่เกี่ยวของจัดใหมีการไกลเกลี่ย
โดยเร็ว  ทั้งนี้  อาจจัดใหมีคณะบุคคลทําการไกลเกลี่ยก็ได 

หมวด  ๓ 
การวินิจฉัยการรองขอ 
 

 

ขอ ๑๖ การวินิจฉัยและการออกคําส่ังชี้ขาดของคณะกรรมการอยางนอยตองมีรายการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อผูรองขอ 
(๒) หนวยงานของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐ  องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดที่เปนเหตุแหงการรองขอ 
(๓) เหตุแหงการรองขอ 
(๔) ขอเท็จจริงและขอกฎหมายในเรื่องที่มีการรองขอ 
(๕) เหตุผลแหงการวินิจฉัยและการออกคําส่ัง 
(๖) การวินิจฉัยและการออกคําส่ังในประเด็นแหงการรองขอ 
(๗) คําส่ังใหหยุดการกระทําหรือกระทําการใหเหมาะสม  (ถามี)   
ในกรณีกรรมการคนใดไมเห็นดวยกับการวินิจฉัยและการออกคําส่ังใหบันทึกเหตุผล 

แนบไปกับการวินิจฉัยและการออกคําส่ังนั้นดวย 
คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
ขอ ๑๗ กอนคณะกรรมการจะมีก ารวิ นิ จ ฉั ยและการออกคํ า ส่ั งอ าจมอบหมาย 

ใหคณะอนุกรรมการหรือสํานักงานหรือหนวยงานของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่นใดดําเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริงหรือไกลเกลี่ยอีกก็ได 

เมื่อคณะกรรมการไดมีการวินิจฉัยและออกคําส่ังแลว  ใหสํานักงานเสนอการวินิจฉัยและคําส่ัง
ตอประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติหรือบุคคลที่ประธานกรรมการ
มอบหมายเพื่อพิจารณาลงนามในการวินิจฉัยและคําส่ังแลวแจงใหคูกรณีทราบตอไป   

ขอ ๑๘ ใหสํานักงานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการรองขอตามหมวด  ๒ 
(๓) ศึกษาและรวบรวมขอเท็จจริงพรอมทั้งจัดทํารางการวินิจฉัยและการออกคําส่ังเพื่อเสนอ

ตอประธานอนุกรรมการ 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) วิเคราะหเหตุแหงการรองขอเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงานของรัฐหรือวิธีปฏิบัติขององคกรเอกชนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


