
เริ่มนับวันดําเนินการ ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
ขยายไดครั้งละ 30 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง 

รวมแลวไมเกิน 150 วัน

จําหนาย
คดี

แผนผังขั้นตอนการขอรับการชวยเหลอื ชดเชยและเยียวยา
หรือบรรเทาทุกข ตาม พรบ.ความเทาเทียมระหวางเพศ

ผูรองยื่นคํารอง ตามแบบ 
วลพ.01

ดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย หรือ
ทางส่ืออิเลกทรอนิกส

กลุมงาน วลพ.
รับคํารอง/ตรวจสอบเบ้ืองตน

ตามระเบียบวาดวย
การยื่นคํารอง ขอ 7

คณะกรรมการ วลพ.
โดย ประธาน 

1.มอบหมายคํารองไปยัง 
คณะอนุ วลพ. หรือ
2. จําหนายคํารอง

ภายใน 1 ป นับแตวันเกิดเหตุ

เอกสารไม
ถูกตอง

เอกสาร
ถูกตอง

คณะอนุกรรมการ วลพ.
คณะท่ี 1, 2, 3
รับมอบคํารอง

ฝายเลขาคณะอนุฯ คณะท่ี ....
สงสําเนาคํารอง+คําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุฯ ใหผูรองและผูถูก
รอง ภายใน 15 วัน นับจาก

วันท่ีประธานมอบ

คณะอนุกรรมการ คณะท่ี ...
พิจารณารับ/ไมรับคํารอง

กรณีรับคํารอง

คณะอนุกรรมการ
ดําเนินกระบวนการ

พิจารณา

เจาหนาท่ี
แจงคูกรณีเพ่ือนัดไตสวน 

โดยนัดลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน

คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการไตสวน      
ผูรอง/ผูถูกรอง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา/เสนอ
ความเห็นตอ 

คณะกรรมการ วลพ.

กรณีไมรับคํารอง

คณะอนุกรรมการ
แจงคณะกรรมการ 
วลพ. จําหนายคดี

คณะอนุกรรมการ
จัดทํารายงานผล

การพิจารณา

คณะกรรมการ วลพ.
มีคําวินิจฉัย

ชดเชย
เยียวยา

ผูถูกรอง
สงคําใหการแกคํารอง
ภายใน 15 วันนับแต

ไดรับคํารอง

ผูรอง/ผูถูกรอง
ยื่นคัดคาน

คณะอนุกรรมการ 
ภายใน 7 วันนับแต

ไดรับคํารอง

คัดคา
น

ไม
คัดคา

น

แก
คํา
รอง

ไมแก
คํารอง

กลุม วลพ.
มีหนังสือแจงใหคูกรณี

ทราบคําวินิจฉัย

ยื่นได 2 วิธี
1) ยื่นโดยตรงตอ 
สค.
2) สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน

กลุมบริหารกองทุน 
(กทพ.) ลงทะเบียน

รับเอกสาร

กลุมบริหารกองทุน 
ตรวจสอบเอกสาร

และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ภายใน 7 วันทําการ

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมพิจารณาอนุมัติ   

การจายเงินชดเชย

กลุม กทพ.
มีหนังสือแจงให
ผูเสียหายทราบ 

ภายใน 7 วันทําการ

กลุมบริหารกองทุน (กทพ.)
ดําเนินการเบิกจายเงิน โดย
ส่ังจายเช็คใหแกผูเสียหาย

ผูเสียหายไดรับ
เงินชดเชย
เยียวยา

1

2 3

4 5

7
8

9
11121314

15 16
ส้ินสุดกระบวนการ

ประชุมอยางนอยเดือนละคร้ัง
เวนแตไมมีคําขอ

เอกสารท่ีใชยื่น
1.ทพ.03

2.สําเนาคําวินิจฉัย
3.สําเนาบัตร ปชช.

4.ส.มอบอํานาจ (ถามี)

ผูเสียหายยื่นคําขอรับเงิน
ชดเชยเยียวยา จากกองทุนฯ
ตามระเบียบขอ 8 + ทพ.03

ภายใน 1 ป นับจาก
วันท่ีมีหนังสือแจงคําวินิจฉัย

10

1. เรียกมาใหขอมูล 
2. ลงพ้ืนท่ีไตสวน



แผนผังข้ันตอนการยื่นขอรองเรียน ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

ผูรอง/ผูรับมอบอาํนาจ
ยื่นคํารอง

ตามแบบ วลพ. 01

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สนง.พมจ. 76 จังหวัด

วิธีการยื่น

ดวยตนเอง

สงไปรษณีย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
E-mail: gidentity3@gmail.com

คณะกรรมการ วลพ. 
มีคําวินิจฉัย

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณา
ไตสวน ผูรอง/ผูถูกรอง

ชดเชย เยียวยา ผูเสียหาย

ไมมีการชดเชย เยียวยา

วลพ. มีหนังสือแจงผลการวินิจฉัย 
ใหผูรอง/ผูถูกรอง

ภายใน 90 วัน และขยายได
ครั้งละ 30 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง

รวมแลวไมเกิน 150 วัน

ผูเสียหายยืน่ขอรับเงินชดเชย เยียวยา 
ตามแบบ ทพ. 03 จากกองทุนฯ 

ภายใน 1 ป

เรียกมาใหขอมลู

ลงพื้นที่ไตสวน

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.dwf.go.th หรือหากมีขอสงสัย สอบถามเจาหนาท่ี โทร. 0 2642 7745 หรือ E-mail : gidentity3@gmail.com

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แหง

- เชียงราย, ลําพูน, ลําปาง,
- ขอนแกน, ศรีสะเกษ, 
- นนทบุร,ี ชลบุรี,
- สงขลา

ในรูปตัวเงิน

ในรูปแบบ
อื่น

จําหนายคํารอง

สงตอให สค.



ผู้ร้องย่ืนคาํร้อง

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคาํร้อง

คณะอนุกรรมการดาํเนินกระบวนการพจิารณา
(ภายใน 90 วนั และขยายได้ครัง้ละ 30 วนั  2 ครัง้ หากยงัไมแ่ล้ว

เสร็จ ประธานกรรมการ วลพ. พิจารณากําหนดมาตรการท่ีจะทํา

ให้การพิจารณาวินิจฉยัแล้วเสร็จโดยเร็ว) 

คณะอนุกรรมการส่งรายงานผลการ

พจิารณาให้คณะกรรมการ วลพ. 

คณะกรรมการ วลพ.มีคาํวินิจฉัย 

ประธานกรรมการ วลพ. ส่งคาํร้อง

ให้คณะอนุกรรมการพจิารณา

ดาํเนินการ

เจ้าหน้าท่ีส่งสาํเนาคาํส่ังแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ

ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน 
นบัแตป่ระธานกรรมการ วลพ. มอบหมายคําร้องให้แก่

คณะอนกุรรมการ

วิธีการ/ชอ่งทางการย่ืนคําร้อง

-มาร้องด้วยวาจาท่ีกรม สค. 
(สว่นกลาง-กองสง่เสริม

ความเสมอภาคระหวา่งเพศ 

สว่นภมูิภาค-ศนูย์เรียนรู้การพฒันา

สตรีและครอบครัว 8 ศนูย์)

-สง่คําร้องทางไปรษณีย์/อีเมล

ย่ืนด้วย

ตนเอง

มอบอํานาจ
ให้ทนายความหรือ

บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะ

1. ขอหลกัฐานหรือสอบถ้อยคํา

เพิม่เตมิจากผู้ ร้อง/ผู้ถกูร้อง

2. ขอหลกัฐานหรือสอบถ้อยคํา

เพิ่มเตมิจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

หากคณะกรรมการวลพ.วินิจฉยั

ให้คา่ชดเชยเยียวยา – ผู้ ร้องต้องย่ืน

ขอคา่ชดเชยเยียวยาตอ่กรม สค. 

ภายใน 1 ปี นบัแตไ่ด้รับแจ้งคําวินิจฉยั

คาํร้องที่

ไม่ถกูต้อง

1. คําร้องซึง่ผู้ ร้องมิได้เป็นผู้มีสทิธิ
2. คําร้องท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือ
ศาลพิพากษา หรือมีคําสัง่เด็ดขาดแล้ว
3. คําร้องท่ียื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลา (ภายในเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีทราบหรือถือวา่ทราบเหตแุหง่การร้อง)
4. คําร้องท่ีผู้ยื่นคําร้องมิได้เป็นบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้
ยื่นคําร้องแทน
5. คําร้องซึง่เป็นเร่ืองท่ีเคยมีการยื่นให้คณะกรรมการ วลพ. 
พิจารณาและได้มีคําวินิจฉยัหรือคําสัง่เป็นท่ีสดุแล้ว
6. คําร้องท่ีมีการถอนไปแล้ว

1. เป็นผู้บงัคบับญัชา/ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาท่ีเป็น

เหตใุห้เกิดการยื่นคําร้อง

2. เป็นนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้

อยูใ่ต้บงัคบับญัชาของบคุคลดงักลา่ว และเป็น

เหตใุห้ยื่นคําร้อง

3. มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองท่ีได้ยื่นคําร้อง

4. มีสาเหตโุกรธเคืองกบัคูก่รณี

5. มีความเก่ียวพนัทางเครือญาติหรือทางสมรส

กบับคุคลตามข้อ 1, 2 หรือ 3 อนัอาจก่อให้เกิด

ความไมเ่ป็นธรรมแก่คูก่รณี

เหตุ

คัดค้าน

ผู้ไมใ่ห้ความร่วมมือในการแสวงหาหลกัฐานหรือ

ให้ถ้อยคําเพ่ิมเติม มีโทษจําคกุไมเ่กิน 3 เดือน 

ปรับไมเ่กิน 10,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ

ไม่

ร่วมมือ

หากผู้ถกูร้องไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยั มีสทิธิยื่น

ฟ้องคดีตอ่ศาลปกครอง

ผู้ไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ในคําวินิจฉยั มีโทษจําคกุไม่

เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 20,000 บาทหรือทัง้

จําทัง้ปรับ
ไม่

ปฎิบัติ

ตาม

แผนผังขัน้ตอน การยื่นคาํร้อง การพจิารณา และการวนิิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ วลพ.

กรรมการ วลพ./

อนุกรรมการ วลพ./พนง.จนท.
อยูระหวางกระบวนการพิจารณา

ปฏิบัติตามคําส่ัง

มีอํานาจออกคําส่ังใหผูเก่ียวของ อํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจรงิ 

ตอบหนังสือสอบถาม หรือสงส่ิงของ หรอืเอกสารที่เก่ียวของ 

แก กรรมการ วลพ. อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ตามมาตรา 22

เม่ือมีคําวินิจฉัย คณะกรรมการ วลพ.

ไมปฏิบัติตามคําส่ัง

มีความผิดตาม มาตรา 35

จําคุกไมเกิน 3 เดือน

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ทั้งจําทั้งปรับ1. เขาไปในเคหะสถาน/สถานที่ใด ๆ 

โดยมีหมายคน

2. มีหนังสือสอบถาม/เรียกบุคคล    

มาใหถอยคํา/สงส่ิงของหรือเอกสาร

มีอํานาจออกคําส่ังใหหนวยงานของรฐั องคกรเอกชน หรือบุคคล 

ดําเนินการใด ๆ เพื่อระงับและปองกันมิใหมกีารเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

ตามมาตรา 20 (1)

ปฏิบัติตามคําส่ัง

ไมปฏิบัติตามคําส่ัง

มีความผิดตาม มาตรา 34

จําคุกไมเกิน 6 เดือน

ปรับไมเกิน 20,000 บาท

ทั้งจําทั้งปรับ

สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.dwf.go.th หรือหากมีขอสงสัย สอบถามเจาหนาท่ี โทร. 0 2642 7745 หรือ E-mail : gidentity3@gmail.com



แผนผังการขอรับความชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข 
ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

วิธีการย่ืน
1) ย่ืนโดยตรงตอ สค.
2) สงไปรษณียลงทะเบียน

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประขุมพิจารณาอนุมัติจายเงิน
ชดเชยตามคําวินิจฉัยของ วลพ.

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
สค. มีหนังสือแจงใหผูเสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วันทําการ 
นับจากวันท่ีคณะกรรมการ

อนุมัติ

กลุมบริหารกองทุนฯ 
ส่ังจายเช็คใหแก

ผูเสียหาย

กลุมบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร
และนําเรื่องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณาภายใน 7 วันทําการ

ผูเสียหายย่ืนขอรับเงินชดเชย
ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนแทน

ตามแบบ ทพ. 03 ไดท่ี สค.
ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีมีหนังสือแจง

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.dwf.go.th หรือหากมีขอสงสัย สอบถามเจาหนาท่ี โทร. 0 2642 7742 หรือ E-mail : fundktp@gmail.com

ส้ินสุด
กระบวนการ



ตารางคาใชจายในการชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข 
อยูระหวางการวินิจฉัยของ 

วลพ.
คาใชจายตามระเบียบ สทพ.  

เม่ือ วลพ. มีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุด

รายการ อัตราไมเกินคนละ (บาท)

1 คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวาง
ท่ีไมสามารถประกอบอาชีพการงานได

วันละ 300 บ.
ไมเกิน 1 ป

2. คาสูญเสียโอกาสท่ีเปนคาเสียหายในเชิงพาณิชย ไมเกิน 30,000 บาท/ป

3. คาใชจายท่ีเก่ียวของในการรักษาพยาบาล 
รวมคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ

ใหเทาท่ีจายจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท

4. คาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินคดี
(คาธรรมเนียมศาล คาทนายความ)

ใหเทาท่ีจายจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท

5. การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอืน่
รวมถึง คาเดินทาง คาอาหาร คาท่ีพัก คาลามของ     
ผูเสียหาย พยาน และผูท่ีเก่ียวของ

ตามจํานวนท่ี วลพ.เห็นสมควร 
แตไมเกิน 30,000 บาท

อัตราเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
- คาพาหนะเดินทาง เบิกจายจริง (ชั้นประหยัด)
- คาอาหาร (วันละ 240 บาท/คน)
- คาท่ีพัก (จายจริงไมเกินคืนละ 1,200 บาท/คน 
และกรณีเหมาจายคืนละ 800 บาท/คน)
- คาลาม (อัตราชั่วโมงละ 500 บาท ไมเกิน 6 ชม./วัน)
- คาใชจายอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการจะพิจารณา
กําหนดเปนแนวทางตอไป

ผูมีสิทธิเบิก คือ ผูเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

กรณี วลพ.มีหนังสือเชิญผูรอง/พยานฝายผูรองใหขอมูลประกอบการไตสวน

คาใชจายที่เบิกได อัตรา

1. ไตสวน ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.1 คาพาหนะรถรับจางจากท่ีพัก/หนวยงานถึงสถานีขนสงจังหวัด 
ไป-กลับ 2 เท่ียว

จายจริง
ไมเกินเท่ียวละ 200 บ.

1.2 คารถรับจางจากสถานีขนสงจังหวัดถึงสถานีขนสงกรุงเทพฯ 
ไป–กลับ 2 เท่ียว

จายจริง
ชั้นประหยัด

1.3 คารถรับจางจากสถานีขนสงกรุงเทพฯ ถึง สค. 
ไป–กลับ 2 เท่ียว

จายจริง
ไมเกินเท่ียวละ 250 บ.

2) ไตสวน ณ ภูมิลําเนาผูรอง/พยานฝายผูรอง

2.1 คาพาหนะรถรับจางจากท่ีพัก/หนวยงานถึงสถานท่ีไตสวน 
ณ ภูมิลําเนาผูรอง ไป-กลับ 2 เท่ียว

จายจริง
ไมเกินเท่ียวละ 200 บ.

*หมายเหตุ. เวนแตอยูในพ้ืนท่ีทุรกันดาร พ้ืนท่ีหางไกล  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเปนรายกรณีใหสามารถเบิก

ไดตามจายจริง

กรณีผูรอง/พยานฝายผูรองเดินทางมาเอง โดยไมมีหนังสือเชิญมา 

เพ่ือใหขอมูลประกอบการไตสวน

“ ไมสามารถเบิกคาใชจายได ”
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