แผนผังขั้นตอนการยื่นข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ผู้ร้อง/ผู้รับมอบอานาจ
ยื่นคาร้อง
ตามแบบ วลพ. 01

ส่วนกลาง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ส่วนภูมิภาค

สนง.พมจ. 76 จังหวัด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง

ด้วยตนเอง
วิธีการยื่น
ภายใน 90 วัน และขยายได้
ครั้งละ 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง
รวมแล้วไม่เกิน 150 วัน

ส่งไปรษณีย์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: gidentity3@gmail.com
เรียกมาให้ข้อมูล

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณา
ไต่สวน ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

- เชียงราย, ลาพูน, ลาปาง,
- ขอนแก่น, ศรีสะเกษ,
- นนทบุรี, ชลบุรี,
- สงขลา

ลงพื้นที่ไต่สวน
ชดเชย เยียวยา ผู้เสียหาย

คณะกรรมการ วลพ.
มีคาวินิจฉัย

ส่งต่อให้ สค.

ไม่มีการชดเชย เยียวยา

ในรูปตัวเงิน
ในรูปแบบ
อื่น

จาหน่ายคาร้อง
วลพ. มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

ผู้เสียหายยืน่ ขอรับเงินชดเชย เยียวยา
ตามแบบ ทพ. 03 จากกองทุนฯ
ภายใน 1 ปี
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แผนผังขัน้ ตอน กำรยื่นคำร้ อง กำรพิจำรณำ และกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมระหว่ ำงเพศ

1. คาร้ องซึง่ ผู้ร้องมิได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิ
2. คาร้ องที่เป็ นเรื่ องที่มีการฟ้องร้ องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรื อ
ศาลพิพากษา หรื อมีคาสัง่ เด็ดขาดแล้ ว
3. คาร้ องที่ยื่นเมื่อพ้ นกาหนดเวลา (ภายในเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ทราบหรื อถือว่าทราบเหตุแห่งการร้ อง)
4. คาร้ องที่ผ้ ยู ื่นคาร้ องมิได้ เป็ นบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้
ยื่นคาร้ องแทน
5. คาร้ องซึง่ เป็ นเรื่ องที่เคยมีการยื่นให้ คณะกรรมการ วลพ.
พิจารณาและได้ มีคาวินิจฉัยหรื อคาสัง่ เป็ นที่สดุ แล้ ว
6. คาร้ องที่มีการถอนไปแล้ ว
1. เป็ นผู้บงั คับบัญชา/ผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาที่เป็ น
เหตุให้ เกิดการยื่นคาร้ อง
2. เป็ นนายจ้ าง เจ้ าของสถานประกอบการ หรื อผู้
อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาของบุคคลดังกล่าว และเป็ น
เหตุให้ ยื่นคาร้ อง
3. มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องที่ได้ ยื่นคาร้ อง
4. มีสาเหตุโกรธเคืองกับคูก่ รณี
5. มีความเกี่ยวพันทางเครื อญาติหรื อทางสมรส
กับบุคคลตามข้ อ 1, 2 หรื อ 3 อันอาจก่อให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมแก่คกู่ รณี
ผู้ไม่ให้ ความร่วมมือในการแสวงหาหลักฐานหรื อ
ให้ ถ้อยคาเพิ่มเติม มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในคาวินิจฉัย มีโทษจาคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรื อทัง้
จาทังปรั
้ บ
หากผู้ถกู ร้ องไม่เห็นด้ วยกับคาวินิจฉัย มีสทิ ธิยื่น
ฟ้ องคดีตอ่ ศาลปกครอง

คำร้ องที่
ไม่ ถกู ต้ อง

ผู้ร้องยื่นคำร้ อง
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบคำร้ อง

เหตุ
คัดค้ ำน

วิธีการ/ช่องทางการยื่นคาร้ อง

ยื่นด้ วย
ตนเอง

มอบอานาจ
ให้ ทนายความหรื อ
บุคคลที่บรรลุนิตภิ าวะ

ประธำนกรรมกำร วลพ. ส่ งคำร้ อง
ให้ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ดำเนินกำร

-มาร้ องด้ วยวาจาที่กรม สค.

เจ้ ำหน้ ำที่ส่งสำเนำคำสั่งแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมกำร
ให้ ผ้ ูร้องทรำบ ภำยใน 15 วัน

-ส่งคาร้ องทางไปรษณีย์/อีเมล

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

นับแต่ประธานกรรมการ วลพ. มอบหมายคาร้ องให้ แก่
คณะอนุกรรมการ

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

ไม่
ปฎิบัติ
ตำม

คณะอนุกรรมกำรส่ งรำยงำนผลกำร
พิจำรณำให้ คณะกรรมกำร วลพ.
คณะกรรมกำร วลพ.มีคำวินิจฉัย

1. ขอหลักฐานหรื อสอบถ้ อยคา
เพิ่มเติมจากผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้ อง
2. ขอหลักฐานหรื อสอบถ้ อยคา
เพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง

หากคณะกรรมการวลพ.วินิจฉัย
ให้ คา่ ชดเชยเยียวยา – ผู้ร้องต้ องยื่น
ขอค่าชดเชยเยียวยาต่อกรม สค.
ภายใน 1 ปี นับแต่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัย

แผนผังการขอรับความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์
ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ผู้เสียหายยื่นขอรับเงินชดเชย
ด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทน
ตามแบบ ทพ. 03 ได้ที่ สค.
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีหนังสือแจ้ง

วิธีการยื่น
1) ยื่นโดยตรงต่อ สค.
2) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
กลุ่มบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร
และนาเรื่องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ

สิ้นสุด
กระบวนการ

กลุ่มบริหารกองทุนฯ
สั่งจ่ายเช็คให้แก่
ผู้เสียหาย

สค. มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วันทาการ
นับจากวันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประขุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
ชดเชยตามคาวินิจฉัยของ วลพ.
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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