
แผนผังขั้นตอนการยื่นข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ผู้ร้อง/ผู้รับมอบอ านาจ
ยื่นค าร้อง

ตามแบบ วลพ. 01

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สนง.พมจ. 76 จังหวัด

วิธีการยื่น

ด้วยตนเอง

ส่งไปรษณีย์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: gidentity3@gmail.com

คณะกรรมการ วลพ. 
มีค าวินิจฉัย

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณา
ไต่สวน ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

ชดเชย เยียวยา ผู้เสียหาย

ไม่มีการชดเชย เยียวยา

วลพ. มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย 
ให้ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

ภายใน 90 วัน และขยายได้
ครั้งละ 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง

รวมแล้วไม่เกิน 150 วัน

ผู้เสียหายยืน่ขอรับเงินชดเชย เยียวยา 
ตามแบบ ทพ. 03 จากกองทุนฯ 

ภายใน 1 ปี

เรียกมาให้ข้อมลู

ลงพื้นที่ไต่สวน
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ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง

- เชียงราย, ล าพูน, ล าปาง,
- ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, 
- นนทบุรี, ชลบุรี,
- สงขลา

ในรูปตัวเงิน

ในรูปแบบ
อื่น

จ าหน่ายค าร้อง

ส่งต่อให้ สค.



ผู้ร้องย่ืนค ำร้อง

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้อง

คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกระบวนกำรพจิำรณำ
(ภายใน 90 วนั และขยายได้ครัง้ละ 30 วนั  2 ครัง้ หากยงัไมแ่ล้ว
เสร็จ ประธานกรรมการ วลพ. พิจารณาก าหนดมาตรการท่ีจะท า

ให้การพิจารณาวินิจฉยัแล้วเสร็จโดยเร็ว) 

คณะอนุกรรมกำรส่งรำยงำนผลกำร
พจิำรณำให้คณะกรรมกำร วลพ. 

คณะกรรมกำร วลพ.มีค ำวินิจฉัย 

ประธำนกรรมกำร วลพ. ส่งค ำร้อง
ให้คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำ

ด ำเนินกำร

เจ้ำหน้ำที่ส่งส ำเนำค ำส่ังแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
ให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 15 วัน 

นบัแตป่ระธานกรรมการ วลพ. มอบหมายค าร้องให้แก่
คณะอนกุรรมการ

วิธีการ/ชอ่งทางการย่ืนค าร้อง

-มาร้องด้วยวาจาท่ีกรม สค. 
(สว่นกลาง-กองสง่เสริม
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ 
สว่นภมูิภาค-ศนูย์เรียนรู้การพฒันา
สตรีและครอบครัว 8 ศนูย์)
-สง่ค าร้องทางไปรษณีย์/อีเมล

ย่ืนด้วย
ตนเอง

มอบอ านาจ
ให้ทนายความหรือ

บคุคลที่บรรลนุิตภิาวะ

1. ขอหลกัฐานหรือสอบถ้อยค า
เพิ่มเตมิจากผู้ ร้อง/ผู้ถกูร้อง
2. ขอหลกัฐานหรือสอบถ้อยค า
เพิ่มเตมิจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

หากคณะกรรมการวลพ.วินิจฉยั
ให้คา่ชดเชยเยียวยา – ผู้ ร้องต้องย่ืน
ขอคา่ชดเชยเยียวยาตอ่กรม สค. 
ภายใน 1 ปี นบัแตไ่ด้รับแจ้งค าวินิจฉยั

ค ำร้องที่
ไม่ถกูต้อง

1. ค าร้องซึง่ผู้ ร้องมิได้เป็นผู้มีสทิธิ
2. ค าร้องที่เป็นเร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือ
ศาลพิพากษา หรือมีค าสัง่เด็ดขาดแล้ว
3. ค าร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลา (ภายในเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีทราบหรือถือวา่ทราบเหตแุหง่การร้อง)
4. ค าร้องที่ผู้ยื่นค าร้องมิได้เป็นบคุคลที่ได้รับมอบหมายให้
ยื่นค าร้องแทน
5. ค าร้องซึง่เป็นเร่ืองที่เคยมีการยื่นให้คณะกรรมการ วลพ. 
พิจารณาและได้มีค าวินิจฉยัหรือค าสัง่เป็นท่ีสดุแล้ว
6. ค าร้องที่มีการถอนไปแล้ว

1. เป็นผู้บงัคบับญัชา/ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาที่เป็น
เหตใุห้เกิดการยื่นค าร้อง
2. เป็นนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้
อยูใ่ต้บงัคบับญัชาของบคุคลดงักลา่ว และเป็น
เหตใุห้ยื่นค าร้อง
3. มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองที่ได้ยื่นค าร้อง
4. มีสาเหตโุกรธเคืองกบัคูก่รณี
5. มีความเก่ียวพนัทางเครือญาติหรือทางสมรส
กบับคุคลตามข้อ 1, 2 หรือ 3 อนัอาจก่อให้เกิด
ความไมเ่ป็นธรรมแก่คูก่รณี

เหตุ
คัดค้ำน

ผู้ไมใ่ห้ความร่วมมือในการแสวงหาหลกัฐานหรือ
ให้ถ้อยค าเพิ่มเติม มีโทษจ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน 
ปรับไมเ่กิน 10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

ไม่
ร่วมมือ

หากผู้ถกูร้องไมเ่ห็นด้วยกบัค าวินิจฉยั มีสทิธิยื่น
ฟ้องคดีตอ่ศาลปกครอง

ผู้ไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ในค าวินิจฉยั มีโทษจ าคกุไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 20,000 บาทหรือทัง้
จ าทัง้ปรับ

ไม่
ปฎิบัติ
ตำม

แผนผังขัน้ตอน กำรยื่นค ำร้อง กำรพจิำรณำ และกำรวนิิจฉัยกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ



แผนผังการขอรับความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ 
ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

วิธีการยื่น
1) ยื่นโดยตรงต่อ สค.
2) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประขุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
ชดเชยตามค าวินิจฉัยของ วลพ.

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สค. มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วันท าการ 
นับจากวันท่ีคณะกรรมการ

อนุมัติ

กลุ่มบริหารกองทุนฯ 
ส่ังจ่ายเช็คให้แก่

ผู้เสียหาย

กลุ่มบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร
และน าเรื่องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณาภายใน 7 วันท าการ

ผู้เสียหายยื่นขอรับเงินชดเชย
ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทน

ตามแบบ ทพ. 03 ได้ท่ี สค.
ภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีมีหนังสือแจ้ง
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สิ้นสุด
กระบวนการ


