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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๗) และมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว่า “ระเบีย บคณะกรรมการส่งเสริม ความเท่ าเที ยมระหว่างเพศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
“กรม” หมายความว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ ๔ ให้กรมประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญั ติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
พร้อมทั้งวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ
และกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ให้ กรมตรวจสอบคุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะต้องห้ามของผู้ สมัค ร และจัด ท าบั ญ ชีรายชื่ อของ
ผู้สมัครพร้อมหลักฐานตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๕ คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี เ ป็ น ประธานกรรมการสรรหา
และให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนแปดคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด้านส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านแรงงาน ด้านละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
เพื่อดาเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
อธิบดีอาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม
ในกรณีมีเหตุใด ๆ ทาให้คณะกรรมการสรรหาเหลือไม่ครบจานวนเก้าคน ให้กรรมการสรรหา
ตามจานวนที่เหลืออยู่ดาเนินการสรรหาต่อไปได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีคณะกรรมการสรรหาเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
ให้อธิบดีดาเนินการตามข้อ ๕ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบจานวน
ข้อ ๗ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รตามข้ อ ๔ ที่ ส มควรได้ รั บ
การเสนอชื่ อ เป็ น ประธานกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเลื อ กปฏิ บั ติ โดยไม่ เป็ น ธรรมระหว่ า งเพศหนึ่ ง คน
และผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอื่นอีก
จานวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบคน โดยคานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
จานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา
และด้านแรงงาน อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามข้อ ๗ ต่ออธิบดีเพื่อเสนอรัฐมนตรี
แต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๙ ในระหว่างเสนอแต่ งตั้ งบุ ค คลตามข้อ ๘ หากไม่ อาจแต่ งตั้ งได้ ไม่ ว่าด้ วยเหตุ ใด
และทาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ครบจานวน
ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกใหม่จากผู้สมัครซึ่งไม่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๗ เสนอต่ออธิบดี
เพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๑๐ เมื่อรัฐมนตรีแ ต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือ กปฏิ บัติ โดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแล้ว ให้ความเป็นคณะกรรมการสรรหาเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๑ ให้ อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่มีปัญ หาหรือ
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

