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ภายใน 1 ป นับแตวันเกิดเหตุ
ผูรองยื่นคํารอง ตามแบบ
วลพ.01
ดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย หรือ
ทางสื่ออิเลกทรอนิกส
กลุมงาน วลพ.
รับคํารอง/ตรวจสอบเบื้องตน
ตามระเบียบวาดวย
การยื่นคํารอง ขอ 7
เอกสารไม
ถูกตอง
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5

คณะอนุกรรมการ วลพ.
คณะที่ 1, 2, 3
รับมอบคํารอง

3

เอกสาร
ถูกตอง

คณะกรรมการ วลพ.
โดย ประธาน
1.มอบหมายคํารองไปยัง
คณะอนุ วลพ. หรือ
2. จําหนายคํารอง

เริ่มนับวันดําเนินการ ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
ขยายไดครั้งละ 30 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง
รวมแลวไมเกิน 150 วัน

ฝายเลขาคณะอนุฯ คณะที่ ....
สงสําเนาคํารอง+คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุฯ ใหผูรองและผูถูก
รอง ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ประธานมอบ

ผูรอง/ผูถูกรอง
ยื่นคัดคาน
คณะอนุกรรมการ
ภายใน 7 วันนับแต
ไดรับคํารอง
ไม
คัดคา
คั
ด
คา
น
น

ผูถูกรอง
สงคําใหการแกคํารอง
ภายใน 15 วันนับแต
ไดรับคํารอง
แก
ไมแก
คํา
คํ
ารอง
รอง
1. เรียกมาใหขอมูล
2. ลงพื้นที่ไตสวน

แผนผังขั้นตอนการขอรับการชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา
หรือบรรเทาทุกข ตาม พรบ.ความเทาเทียมระหวางเพศ
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กลุม กทพ.
มีหนังสือแจงให
ผูเสียหายทราบ
ภายใน 7 วันทําการ

กลุมบริหารกองทุน (กทพ.)
ดําเนินการเบิกจายเงิน โดย
สั่งจายเช็คใหแกผูเสียหาย

13

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การจายเงินชดเชย

ประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง
เวนแตไมมีคําขอ

16
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กลุมบริหารกองทุน
ตรวจสอบเอกสาร
และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ภายใน 7 วันทําการ

ผูเสียหายไดรับ
เงินชดเชย
เยียวยา
สิ้นสุดกระบวนการ

11

กลุมบริหารกองทุน
(กทพ.) ลงทะเบียน
รับเอกสาร

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

คณะอนุกรรมการ คณะที่ ...
พิจารณารับ/ไมรับคํารอง

กรณีรับคํารอง

กรณีไมรับคํารอง

คณะอนุกรรมการ
ดําเนินกระบวนการ
พิจารณา

คณะอนุกรรมการ
แจงคณะกรรมการ
วลพ. จําหนายคดี

เจาหนาที่

แจงคูกรณีเพื่อนัดไตสวน
โดยนัดลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน

คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการไตสวน
ผูรอง/ผูถูกรอง
คณะอนุกรรมการ
พิจารณา/เสนอ
ความเห็นตอ
คณะกรรมการ วลพ.
เอกสารที่ใชยื่น
1.ทพ.03
2.สําเนาคําวินิจฉัย
3.สําเนาบัตร ปชช.
4.ส.มอบอํานาจ (ถามี)

10
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คณะอนุกรรมการ
จัดทํารายงานผล
การพิจารณา

คณะกรรมการ วลพ.
มีคําวินิจฉัย

ชดเชย
เยียวยา

9

จําหนาย
คดี

กลุม วลพ.
มีหนังสือแจงใหคูกรณี
ทราบคําวินิจฉัย

ผูเสียหายยื่นคําขอรับเงิน
ชดเชยเยียวยา จากกองทุนฯ
ตามระเบียบขอ 8 + ทพ.03
ภายใน 1 ป นับจาก
วันที่มีหนังสือแจงคําวินิจฉัย

แผนผังขั้นตอนการยื่นขอรองเรียน ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
ผูรอง/ผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคํารอง
ตามแบบ วลพ. 01

สวนกลาง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สวนภูมิภาค

สนง.พมจ. 76 จังหวัด

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แหง

ดวยตนเอง
วิธีการยื่น
ภายใน 90 วัน และขยายได
ครั้งละ 30 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง
รวมแลวไมเกิน 150 วัน

สงไปรษณีย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
E-mail: gidentity3@gmail.com
เรียกมาใหขอมูล

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณา
ไตสวน ผูรอง/ผูถูกรอง

คณะกรรมการ วลพ.
มีคําวินิจฉัย

สงตอให สค.

ลงพื้นที่ไตสวน
ชดเชย เยียวยา ผูเสียหาย
ไมมีการชดเชย เยียวยา

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

ในรูปตัวเงิน
ในรูปแบบ
อื่น

จําหนายคํารอง
วลพ. มีหนังสือแจงผลการวินิจฉัย
ใหผูรอง/ผูถูกรอง

ผูเสียหายยืน่ ขอรับเงินชดเชย เยียวยา
ตามแบบ ทพ. 03 จากกองทุนฯ
ภายใน 1 ป
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แผนผังขัน้ ตอน การยื่นคําร้ อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมระหว่ างเพศ

1. คําร้ องซึง่ ผู้ร้องมิได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิ
2. คําร้ องที่เป็ นเรื่ องที่มีการฟ้ องร้ องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรื อ
ศาลพิพากษา หรื อมีคําสัง่ เด็ดขาดแล้ ว
3. คําร้ องที่ยื่นเมื่อพ้ นกําหนดเวลา (ภายในเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ทราบหรื อถือว่าทราบเหตุแห่งการร้ อง)
4. คําร้ องที่ผ้ ยู ื่นคําร้ องมิได้ เป็ นบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้
ยื่นคําร้ องแทน
5. คําร้ องซึง่ เป็ นเรื่ องที่เคยมีการยื่นให้ คณะกรรมการ วลพ.
พิจารณาและได้ มีคําวินิจฉัยหรื อคําสัง่ เป็ นที่สดุ แล้ ว
6. คําร้ องที่มีการถอนไปแล้ ว
1. เป็ นผู้บงั คับบัญชา/ผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาที่เป็ น
เหตุให้ เกิดการยื่นคําร้ อง
2. เป็ นนายจ้ าง เจ้ าของสถานประกอบการ หรื อผู้
อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาของบุคคลดังกล่าว และเป็ น
เหตุให้ ยื่นคําร้ อง
3. มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องที่ได้ ยื่นคําร้ อง
4. มีสาเหตุโกรธเคืองกับคูก่ รณี
5. มีความเกี่ยวพันทางเครื อญาติหรื อทางสมรส
กับบุคคลตามข้ อ 1, 2 หรื อ 3 อันอาจก่อให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมแก่คกู่ รณี
ผู้ไม่ให้ ความร่วมมือในการแสวงหาหลักฐานหรื อ
ให้ ถ้อยคําเพิ่มเติม มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ในคําวินิจฉัย มีโทษจําคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรื อทัง้
จําทังปรั
้ บ
หากผู้ถกู ร้ องไม่เห็นด้ วยกับคําวินิจฉัย มีสทิ ธิยื่น
ฟ้ องคดีตอ่ ศาลปกครอง

คําร้ องที่
ไม่ ถกู ต้ อง

ผู้ร้องยื่นคําร้ อง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําร้ อง

เหตุ
คัดค้ าน

วิธีการ/ช่องทางการยื่นคําร้ อง
ยื่นด้ วย
ตนเอง

มอบอํานาจ

ให้ ทนายความหรื อ
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ วลพ. ส่ งคําร้ อง
ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ดําเนินการ

-มาร้ องด้ วยวาจาที่กรม สค.

เจ้ าหน้ าที่ส่งสําเนาคําสั่งแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ให้ ผ้ ูร้องทราบ ภายใน 15 วัน

-ส่งคําร้ องทางไปรษณีย์/อีเมล

(ส่วนกลาง-กองส่งเสริ ม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
ส่วนภูมิภาค-ศูนย์เรี ยนรู้การพัฒนา
สตรี และครอบครัว 8 ศูนย์)

นับแต่ประธานกรรมการ วลพ. มอบหมายคําร้ องให้ แก่
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดําเนินกระบวนการพิจารณา
ไม่
ร่ วมมือ (ภายใน 90 วัน และขยายได้ ครัง้ ละ 30 วัน 2 ครัง้ หากยังไม่แล้ ว
เสร็ จ ประธานกรรมการ วลพ. พิจารณากําหนดมาตรการที่จะทํา
ให้ การพิจารณาวินิจฉัยแล้ วเสร็ จโดยเร็ ว)

ไม่
ปฎิบัติ
ตาม

คณะอนุกรรมการส่ งรายงานผลการ
พิจารณาให้ คณะกรรมการ วลพ.
คณะกรรมการ วลพ.มีคาํ วินิจฉัย

1. ขอหลักฐานหรื อสอบถ้ อยคํา
เพิม่ เติมจากผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้ อง
2. ขอหลักฐานหรื อสอบถ้ อยคํา
เพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หากคณะกรรมการวลพ.วินิจฉัย
ให้ คา่ ชดเชยเยียวยา – ผู้ร้องต้ องยื่น
ขอค่าชดเชยเยียวยาต่อกรม สค.
ภายใน 1 ปี นับแต่ได้ รับแจ้ งคําวินิจฉัย

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ วลพ.
อยูระหวางกระบวนการพิจารณา

ปฏิบัติตามคําสั่ง

กรรมการ วลพ./
อนุกรรมการ วลพ./พนง.จนท.
มีอํานาจออกคําสั่งใหผูเกี่ยวของ อํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง
ตอบหนังสือสอบถาม หรือสงสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของ
แก กรรมการ วลพ. อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 22

1. เขาไปในเคหะสถาน/สถานที่ใด ๆ
โดยมีหมายคน

เมื่อมีคําวินิจฉัย
ปฏิบัติตามคําสั่ง

2. มีหนังสือสอบถาม/เรียกบุคคล
มาใหถอยคํา/สงสิ่งของหรือเอกสาร

ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
มีความผิดตาม มาตรา 35
จําคุกไมเกิน 3 เดือน
ปรับไมเกิน 10,000 บาท
ทั้งจําทั้งปรับ

คณะกรรมการ วลพ.
มีอํานาจออกคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคล
ดําเนินการใด ๆ เพื่อระงับและปองกันมิใหมกี ารเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
ตามมาตรา 20 (1)

ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
มีความผิดตาม มาตรา 34
จําคุกไมเกิน 6 เดือน
ปรับไมเกิน 20,000 บาท
ทั้งจําทั้งปรับ
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แผนผังการขอรับความชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข
ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
ผูเสียหายยื่นขอรับเงินชดเชย
ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทน
ตามแบบ ทพ. 03 ไดที่ สค.
ภายใน 1 ป นับจากวันที่มีหนังสือแจง

วิธีการยื่น
1) ยื่นโดยตรงตอ สค.
2) สงไปรษณียลงทะเบียน
กลุมบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร
และนําเรื่องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ

สิ้นสุด
กระบวนการ

กลุมบริหารกองทุนฯ
สั่งจายเช็คใหแก
ผูเสียหาย

สค. มีหนังสือแจงใหผูเสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประขุมพิจารณาอนุมัติจายเงิน
ชดเชยตามคําวินิจฉัยของ วลพ.
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
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ตารางคาใชจายในการชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข
อยูระหวางการวินิจฉัยของ
วลพ.

คาใชจายตามระเบียบ สทพ.
เมื่อ วลพ. มีคําวินิจฉัยถึงที่สุด

กรณี วลพ.มีหนังสือเชิญผูรอง/พยานฝายผูรองใหขอมูลประกอบการไตสวน
คาใชจายที่เบิกได
1. ไตสวน ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
1.1 คาพาหนะรถรับจางจากที่พัก/หนวยงานถึงสถานีขนสงจังหวัด
ไป-กลับ 2 เที่ยว
1.2 คารถรับจางจากสถานีขนสงจังหวัดถึงสถานีขนสงกรุงเทพฯ
ไป–กลับ 2 เที่ยว
1.3 คารถรับจางจากสถานีขนสงกรุงเทพฯ ถึง สค.
ไป–กลับ 2 เที่ยว

อัตรา
จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 200 บ.
จายจริง
ชั้นประหยัด
จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 250 บ.

2) ไตสวน ณ ภูมิลําเนาผูรอง/พยานฝายผูรอง
2.1 คาพาหนะรถรับจางจากที่พัก/หนวยงานถึงสถานที่ไตสวน
ณ ภูมิลําเนาผูรอง ไป-กลับ 2 เที่ยว

จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 200 บ.

*หมายเหตุ. เวนแตอยูในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่หางไกล คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเปนรายกรณีใหสามารถเบิก
ไดตามจายจริง

กรณีผูรอง/พยานฝายผูรองเดินทางมาเอง โดยไมมีหนังสือเชิญมา
เพื่อใหขอมูลประกอบการไตสวน
“ ไมสามารถเบิกคาใชจายได ”

รายการ
1 คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวาง
ที่ไมสามารถประกอบอาชีพการงานได

อัตราไมเกินคนละ (บาท)
วันละ 300 บ.
ไมเกิน 1 ป

2. คาสูญเสียโอกาสที่เปนคาเสียหายในเชิงพาณิชย

ไมเกิน 30,000 บาท/ป

3. คาใชจายที่เกี่ยวของในการรักษาพยาบาล
รวมคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ

ใหเทาที่จายจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท

4. คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินคดี
(คาธรรมเนียมศาล คาทนายความ)

ใหเทาที่จายจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท

5. การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอืน่
รวมถึง คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก คาลามของ
ผูเสียหาย พยาน และผูที่เกี่ยวของ

ตามจํานวนที่ วลพ.เห็นสมควร
แตไมเกิน 30,000 บาท

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

