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  คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  

อาทิเช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ 

องค์กรเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการดำเนินกิจกรรมที่ข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ หรือคุ ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื ่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  

รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางการพิจารณาเบื้องต้น และมีส่ว นร่วมในการ

ขับเคล่ือนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  

  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หวังว่า คู่มือฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/องค์กร

ที่สนใจจัดทำโครงการดังกล่าว อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทยต่อไป 
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กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กลุ่ม กทพ.) 
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  ประวัติความเป็นมา 

 การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

มาตรา 30  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
คุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
ในเรือ่งถิน่กำเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ ... 

 ซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 4 และ
มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) 

    แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้บุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน แต่ก็ยังไม่มีกระบวนการตามกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
สตรี และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั ้งผู ้ด้อยโอกาสในการรับ
บริการต่างๆ ของรัฐ หรือมาตรการที่ช่วยป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร 
 

เพื่อให้มกีฎหมายทีก่ำหนดมาตรการคุม้ครอง และป้องกันไม่ให้มี 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จึงประกาศใช ้

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งแรก (ครั้งที่ 1/2559) 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุน 
- การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.  
- การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

โดยจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 
ตามมาตรา 28 ใหอ้ยู่ในสังกัดกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกีย่วกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ. นี้ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 

คณะกรรมการบริหารกองทุน มีคำส่ังแต่งตัง้คณะทำงานจัดทำ  
(ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ เพือ่จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขในการจ่ายเงนิสนับสนุนโครงการและ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมถึงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุมัติ
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 

 ฉบับแรก ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561  
 

 

  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที่ 13 มีนาคม 2558  
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 กนัยายน 2558  

แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุน  
- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
- ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ          

 

กองท ุนส ่งเสร ิมความเท ่าเท ียมระหว ่าง เพศ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (สค.)  
ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่มีลักษณะ 
ตามประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองทุนฯ 
เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว ่างเพศ พ.ศ. 2558 ให ้ประสบผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในสังคม  

 
 
 

ประกาศฯ (ฉบับ update ล่าสุด) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 
 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  
  

 

 

 

      The Promotion of Gender Equality Fund 

      Website : www.dwf.go.th or http://gepf.dwf.go.th/ 

      E-mail : fundktp@gmail.com 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุน มีคำสั่ง... 
1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ (ชุดแรก) 
- เพื ่อพิจารณาโครงการที ่ขอรับเงินสนับสนุน ตามประกาศฯ ก่อนเสนอความเห็น   
  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ  
2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ (ชุดแรก) 
- เพื่อติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน  
  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 

- เพื่อให้นิยาม “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” มีความชัดเจน มีความครอบคลุม 
ในการยื่นคำขอรับเงินสนับสนุน และสอดคล้องกับการบริหารงานของกรม  
จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน 
และทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 
- เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเพ ิ ่มช ่องทางการย ื ่นขอร ับเง ินสน ับสน ุน จ ึงได ้ออกประกาศ  
คณะกรรมการบร ิหารกองท ุนส ่งเสร ิมความเท ่าเท ียมระหว ่างเพศ  
เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565   

 

  ประวัติความเป็นมา (ต่อ) 

 การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

2562 - ปัจจบุัน  

mailto:fundktp@gmail.com
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เงินกองทุน สามารถใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 30  
ดังต่อไปนี ้

 
 

   
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เงินกองทุน  
ใช้อะไรได้บ้าง ? 

กิจกรรม/กิจการ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คุ้มครองและป้องกัน 
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ

ช่วยเหลือ/ชดเชยและเยียวยา/บรรเทาทุกข์
แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบตัิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามมาตรา 26

สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการด าเนินงานของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

การติดต่อและประสานงานกับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(คณะกรรมการ สทพ.) เห็นสมควร

  กรอบวัตถุประสงค์ 
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   โครงสร้างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว
(ประธานกรรมการ)

ภาครัฐ (5 คน)

ผู้แทนส านักงบประมาณ (1 คน)
(กรรมการ)

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (1 คน)
(กรรมการ)

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (1 คน)
(กรรมการและเลขานุการ)

ข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ท่ีอธิบดีมอบหมาย (2 คน)

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน (4 คน)
(ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี)

ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (3 คน)

(กรรมการ)

ด้านการบริหารกองทุน (1 คน)
(กรรมการ)

หน้าท่ีและอำนาจ 
- บริหารกองทุน การับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน 
การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กำหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการ สทพ. กำหนด 
- รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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หน้าที่และอำนาจ 

- พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนตามประกาศฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

- ประสานผู้ขอรับเงินสนับสนุน ชี้แจงรายละเอียด/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

- รวบรวม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 

- อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 

หน้าที่และอำนาจ 

- วางแผน และต ิดตามประเม ินผลการดำเน ินโครงการที ่ ได ้ร ับเง ินสน ับสนุน 
- จัดทำเครื่องมือ วิเคราะห์และประมวลผลการติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนิน
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างต่อเนื่อง 

- อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

โครงการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่เกี่ยวข้อง 

   โครงสร้างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ต่อ) 
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   แผนผังขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
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1. บทนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

 
 

การกระทำหรือไม่กระทำการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน 
หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
โดยปราศจากความชอบธรรม  เพราะเหตุที ่บ ุคคลนั ้นเป็น 

เพศชาย หรือ เพศหญิง หรือ มีการแสดงออกที่แตกต่าง
จากเพศโดยกำเนิด 

 
 

“เงินสนับสนุน” 

เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

 

  การขอรับเงินสนับสนุน 

“คู่มือ” หมายความว่า คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“กรม” หมายความว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“ศสค.” หมายความว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
“สคอ.” หมายความว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
“สนง.พมจ.” หมายความว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
“พมจ.” หมายความว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 
“ผู้มีอำนาจลงนาม” หมายความว่า คือ ผู้ขอรับเงินสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันในนามหน่วยงาน/องค์กร  
ตามหนังสือจดทะเบียน/ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กร  หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 
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  “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน”  มูลนิธิ  สมาคม  ชมรม  องค์กรสาธารณประโยชน์หรือ 

องค์กรสวัสดิการชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  

ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ หรือมีโครงการ  
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพื่อคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือ
เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 

  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  
  ราชการส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
  หน่วยงานของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ  

        ทุนหมุนเวียน (ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล)  
        สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
        หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
 
 

 

2. ประเภทโครงการที่สนับสนุน 
         
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทท่ี 3 

การศึกษาวิจัย/การจัดทำแผน/การรวบรวมข้อมูล 

ประเภทท่ี 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การอบรม 
ประเภทท่ี 2 

การรณรงค์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานของรัฐ  
(ไม่ต่ำกว่าระดับกองหรือเทียบเท่า) 
ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง ??? 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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3. ลักษณะโครงการทีส่นับสนุน  

ข้อ ลักษณะโครงการที่สนับสนุน 
1 โครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
2 โครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
3 โครงการจัดทำแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
4 โครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
5 โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร  

 

   ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุน  
 มีลักษณะซ้ำซ้อนในกลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ี รวมทั้งภารกิจท่ีภาครัฐดำเนินการครอบคลุมแล้ว 
 มีการศึกษาดูงานท่ีไม่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์โครงการ 
 แข่งขันกีฬา พิธีมอบรางวัลต่าง ๆ 
 ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายสำนักงาน 
 มีการจ้างงานในลักษณะการจา่ยเป็นเงินเดือน 
 เป็นการประชุมภายในของสมาชิกหน่วยงาน/องค์กร 
 มีลักษณะเป็นการฝึกอาชีพหรอืสร้างงานสรา้งรายได้  
 ขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยงาน/องค์กร 
 

4. กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย 

 

ขนาดของโครงการ กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
โครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 50,000 บาท  

โครงการขนาดกลาง 50,001 – 150,000 บาท  

โครงการขนาดใหญ่ 150,001 – 300,000 บาท  

โครงการขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า 300,000 บาท อาจได้รับการพจิารณา กรณีมีความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย 

 

 จำเป็น  ประหยัด  คุ้มค่า 

 เหมาะสมกับสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม 

 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของกองทุน กำหนดภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง  
(หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย หน้า 24-29) 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สนับสนุน 

 ค่าตกแต่งสถานที ่
 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าจ้างการแสดงในพิธีเปิด – ปิดงาน 
 ค่าของที่ระลึกวิทยากร หากมีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว 

    ค่าเงินรางวัล/ของรางวัล 
 ค่าจัดทำเสื้อ 
 ค่าวัสดุสำนักงาน  
 ค่าเช่าท่ีดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียด 

 

5. รอบการพิจารณาโครงการ 

 

รอบการพิจารณา เปิดรับโครงการ พิจารณาอนุมัติ 
รอบท่ี 1 ตุลาคม - ธันวาคม ภายในเดือนมกราคม 

รอบท่ี 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ ภายในเดือนมีนาคม 

รอบท่ี 3 มีนาคม - เมษายน ภายในเดือนพฤษภาคม 

รอบท่ี 4 พฤษภาคม - มิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม 

 

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณของกองทุน คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 

7. รายการแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

1 แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แบบ กทพ. 1 

2 สัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แบบ กทพ. 2 

3 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

แบบ กทพ. 3 

 

(QR Code ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หน้า 41) 

 

 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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8. เอกสารสำคัญประกอบ/แนบท้ายแบบฟอร์ม 

1) เอกสารประกอบการยื่นแบบ กทพ.1  

ที ่
 

 

มูลนิธิ สมาคม ชมรม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  
องค์กรสวัสดิการชุมชน  

องค์กรเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ 

1 สำเนาบตัรประชาชนผู้เสนอขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 
  

2 สำเนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน  
  

3 สำเนารายชื่อคณะกรรมการบริหารหรืออำนวยการ 
และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง 
ของผู้มีอำนาจลงนาม 

  

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่ของผู้มีอำนาจ 
ลงนาม 

  

4 สำเนารายงานการประชุมประจำปี ที่แสดงงบการเงินของ
หน่วยงาน (ครั้งล่าสุด)    

5 ข้อเสนองานวิจัย (Proposal) (สำหรับงานวิจัย) 
  

6 กำหนดการ (สำหรับโครงการที่มีกิจกรรมการจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา)   

7 คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐาน 
(กรณีมอบอำนาจ)    

หมายเหตุ : ผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ 5 และ 6 

2) เอกสารแนบท้ายแบบ กทพ.2 

ที ่
 

 

มูลนิธิ สมาคม ชมรม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  
องค์กรสวัสดิการชุมชน  

องค์กรเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ 

1 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  
ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน (2 ฉบับ)   

2 แบบคำขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
  

3 คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐาน 
(กรณีมอบอำนาจ)    

หมายเหตุ : กรณีผู้ขอรับเงินสนับสนุน ไม่ได้ขอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ผู้ขอรับเงินสนับสนุน จะต้องรับผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการในการโอนเงินตา่งธนาคาร โดยไม่มเีงื่อนไข 

ผู้ขอรับเงินสนับสนนุ 

รายการเอกสาร 

ผู้ขอรับเงินสนับสนนุ 

รายการเอกสาร 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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 3) เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ กทพ.3 

ที ่
 

 

มูลนิธิ สมาคม ชมรม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  
องค์กรสวัสดิการชุมชน  

องค์กรเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ 

1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ 
- ใบสรุปค่าใช้จ่าย/สรุปงบหน้าเบิกค่าใช้จ่าย 
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม/วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี 
- ใบสำคัญรับเงินต่างๆ ตามท่ีได้รับอนุมัติทุกรายการ 

  

2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม (ไฟล์ JPEG/PNG) 
  

3 สรุปแบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา  
(ตามแบบฟอร์มของกองทุน)   

4 กำหนดการกิจกรรม (ถ้ามี) 
  

5 สรุปผลการวัดความรู้ก่อน-หลัง (ถ้ามี) 
  

6 สรุปผลแบบการวัดความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ (ถ้ามี) 
  

 

9. จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนและรายการค่าใช้จ่ายต้องอยู่ภายในกรอบหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด 

ขนาดของโครงการ กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
โครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 50,000 บาท  

โครงการขนาดกลาง 50,001 – 150,000 บาท  

โครงการขนาดใหญ่ 150,001 – 300,000 บาท  

โครงการขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า 300,000 บาท อาจได้รับการพจิารณา กรณีมีความจำเป็น 
และเป็นประโยชน์ตอ่การส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 
 

10. ระยะเวลาดำเนินโครงการสัมพันธ์และสอดคล้องกับรอบการพิจารณา 

รอบการพิจารณา เปิดรับโครงการ พิจารณาอนุมัติ 
รอบท่ี 1 ตุลาคม - ธันวาคม ภายในเดือนมกราคม 

รอบท่ี 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ ภายในเดือนมีนาคม 

รอบท่ี 3 มีนาคม - เมษายน ภายในเดือนพฤษภาคม 

รอบท่ี 4 พฤษภาคม - มิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม 

 

ผู้ขอรับเงินสนับสนนุ 

รายการเอกสาร 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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11. ช่องทางการยื่นเสนอโครงการ 

 1) ยื่นด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 2) ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

การยื่นด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

(1) หน่วยงาน/องค์กรที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งที่   

เรียนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ)  

  อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 13 

 เลขที่ 1034  ถนนกรุงเกษม  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
กรุงเทพมหานคร  10100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(2) หน่วยงาน/องค์กรที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  
มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น  หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพที ่ผ ู ้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลำเนาที่ อยู ่ในเขตพื้นที ่รับผิดชอบของสถานคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพนั้น  
เพ่ือพิจารณาเบื้องต้นพร้อมเสนอความเห็นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 

 

การจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ขอความกรุณาแจ้งหมายเลขพัสดุให้เจ้าหน้าท่ีกองทุนทราบ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามหนังสือได ้
ติดต่อเจา้หน้าท่ี โทร. 0 2659 6745-6  

หรือทาง E-mail : fundktp@gmail.com 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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การยื่นคำขอตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 
ที่ 

 
จังหวัด 

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

(ศสค.) 

สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 
(สคอ.) 

กรมกิจการสตรแีละ 
สถาบันครอบครัว  

(สค.) 
1 กรุงเทพมหานคร - - - กรมกิจการสตรแีละ 

สถาบันครอบครัว (สค.) 
2 กระบี่ สนง.พมจ. กระบี ่ ศสค. ภาคใต้  

จังหวัดสงขลา 
สคอ. ภาคใต้ 

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 

(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 
3 กาญจนบุรี สนง.พมจ. กาญจนบุร ี ศสค. ภาคกลาง 

จังหวัดนนทบุร ี
สคอ. บ้านเกร็ดตระการ 

กรุงเทพมหานคร 
กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 

(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 
4 กาฬสินธุ์ สนง.พมจ. กาฬสินธุ ์ ศสค. รัตนาภา 

จังหวัดขอนแก่น 
สคอ. บ้านนารีสวัสดิ ์
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

5 กำแพงเพชร สนง.พมจ. กำแพงเพชร ศสค. ภาคเหนือ 
จังหวัดลำปาง 

สคอ. บ้านสองแคว 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

6 ขอนแก่น สนง.พมจ. ขอนแก่น ศสค. รัตนาภา 
จังหวัดขอนแก่น 

สคอ. บ้านนารีสวัสดิ ์
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

7 จันทบุร ี สนง.พมจ. จันทบุร ี ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

สคอ. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

8 ฉะเชิงเทรา สนง.พมจ. ฉะเชิงเทรา ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

สคอ. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

9 ชลบุร ี สนง.พมจ. ชลบุร ี ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

สคอ. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

10 ชัยนาท สนง.พมจ. ชัยนาท ศสค. ภาคกลาง 
จังหวัดนนทบุร ี

สคอ. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

11 ชัยภูมิ สนง.พมจ. ชัยภูม ิ - สคอ. บ้านนารีสวัสดิ ์
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

12 ชุมพร สนง.พมจ. ชุมพร - สคอ. ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

13 เชียงราย สนง.พมจ. เชียงราย ศสค. จังหวัดเชียงราย สคอ. บ้านสองแคว 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

14 เชียงใหม่ สนง.พมจ. เชียงใหม่ ศสค. เฉลิมพระเกียรติ  
72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

จังหวัดลำพูน 

สคอ. บ้านสองแคว 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

15 ตรัง สนง.พมจ. ตรัง สคอ. ภาคใต้ 
จังหวัดสงขลา 

สคอ. ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

16 ตราด สนง.พมจ. ตราด สคอ. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

17 ตาก สนง.พมจ. ตาก ศสค. เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 

ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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ที่ 

 
จังหวัด 

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

(ศสค.) 

สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 
(สคอ.) 

กรมกิจการสตรแีละ 
สถาบันครอบครัว  

(สค.) 
18 นครนายก สนง.พมจ. นครนายก สคอ. เฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 
จังหวัดชลบุรี 

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

19 นครปฐม สนง.พมจ. นครปฐม - ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

20 นครพนม สนง.พมจ. นครพนม สคอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

21 นครราชสีมา สนง.พมจ. นครราชสีมา - ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

22 นครศรีธรรมราช สนง.พมจ. นครศรีธรรมราช สคอ. ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 

ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

23 นครสวรรค์ สนง.พมจ. นครสวรรค์ - ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

24 นนทบุร ี สนง.พมจ. นนทบุรี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

25 นราธิวาส สนง.พมจ. นราธิวาส ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสงขล 

ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

26 น่าน สนง.พมจ. น่าน ศสค. จังหวัดเชียงราย ศสค. สองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

27 บึงกาฬ สนง.พมจ. บึงกาฬ ศสค. รัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

28 บุรีรัมย์ สนง.พมจ. บุรีรัมย์ - ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

29 ปทุมธานี สนง.พมจ. ปทุมธาน ี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

30 ประจวบคีรีขันธ์ สนง.พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

31 ปราจีนบุร ี สนง.พมจ. ปราจีนบุร ี ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
 กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

32 ปัตตานี สนง.พมจ. ปัตตานี ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 

ศสค. ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

33 พะเยา สนง.พมจ. พะเยา ศสค. จังหวัดเชียงราย ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

34 พระนครศรีอยุธยา สนง.พมจ. 
พระนครศรีอยุธยา 

ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุรี  

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

35 พังงา สนง.พมจ. พังงา - 
 

ศสค. ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

36 พัทลุง สนง.พมจ. พัทลุง ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 

ศสค. ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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ที่ 

 
จังหวัด 

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

(ศสค.) 

สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 
(สคอ.) 

กรมกิจการสตรแีละ 
สถาบันครอบครัว  

(สค.) 
37 พิจิตร สนง.พมจ. พิจิตร ศสค. ภาคเหนือ  

จังหวัดลำปาง 
ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

38 พิษณุโลก สนง.พมจ. พิษณุโลก - 
 

ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

39 เพชรบุร ี สนง.พมจ. เพชรบุร ี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

40 เพชรบูรณ์ สนง.พมจ. เพชรบูรณ์ ศสค. ภาคเหนือ  
จังหวัดลำปาง 

ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

41 แพร ่ สนง.พมจ. แพร ่ ศสค. จังหวัดเชียงราย ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

42 ภูเก็ต สนง.พมจ. ภูเก็ต - ศสค. ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

43 มหาสารคาม สนง.พมจ. มหาสารคาม - ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

44 มุกดาหาร สนง.พมจ. มุกดาหาร ศสค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

45 แม่ฮ่องสอน สนง.พมจ. แม่ฮ่องสอน ศสค. เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 

ศสค. สองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

46 ยโสธร สนง.พมจ. ยโสธร ศสค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

47 ยะลา สนง.พมจ. ยะลา ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 

ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

48 ร้อยเอ็ด สนง.พมจ. ร้อยเอ็ด - ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

49 ระนอง สนง.พมจ. ระนอง - ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

50 ระยอง สนง.พมจ. ระยอง ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

51 ราชบุร ี สนง.พมจ. ราชบุร ี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

52 ลพบุร ี สนง.พมจ. ลพบุร ี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ  
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

53 ลำปาง สนง.พมจ. ลำปาง ศสค. ภาคเหนือ  
จังหวัดลำปาง 

ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

54 ลำพูน สนง.พมจ. ลำพูน ศสค. เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 

ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

55 เลย สนง.พมจ. เลย ศสค. รัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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ที่ 

 
จังหวัด 

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

(ศสค.) 

สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 
(สคอ.) 

กรมกิจการสตรแีละ 
สถาบันครอบครัว  

(สค.) 
56 ศรีสะเกษ สนง.พมจ. ศรีสะเกษ ศสค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

จังหวัดศรีสะเกษ 
ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

57 สกลนคร สนง.พมจ. สกลนคร ศสค. รัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

58 สงขลา สนง.พมจ. สงขลา ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 

ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

59 สตูล สนง.พมจ. สตูล ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 

ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

60 สมุทรปราการ สนง.พมจ. สมุทรปราการ ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

61 สมุทรสงคราม สนง.พมจ. สมุทรสงคราม - ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

62 สมุทรสาคร สนง.พมจ. สมุทรสาคร - ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

63 สระแก้ว สนง.พมจ. สระแก้ว ศสค. เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จังหวัดชลบุรี 

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

64 สระบุร ี สนง.พมจ. สระบุร ี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

65 สิงห์บุร ี สนง.พมจ. สิงห์บุร ี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

66 สุโขทัย สนง.พมจ. สุโขทัย ศสค. ภาคเหนือ  
จังหวัดลำปาง 

ศสค. บ้านสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

67 สุพรรณบุร ี สนง.พมจ. สุพรรณบุรี ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

68 สุราษฎร์ธานี สนง.พมจ. สุราษฎร์ธาน ี - ศสค. ภาคใต้  
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

69 สุรินทร ์ สนง.พมจ. สุรินทร ์ ศสค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

70 หนองคาย สนง.พมจ. หนองคาย ศสค. รัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

71 หนองบัวลำภู สนง.พมจ. หนองบัวลำภ ู ศสค. รัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

72 อ่างทอง สนง.พมจ. อ่างทอง ศสค. ภาคกลาง  
จังหวัดนนทบุร ี

ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

73 อำนาจเจริญ สนง.พมจ. อำนาจเจริญ ศสค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

74 อุดรธานี สนง.พมจ. อุดรธาน ี ศสค. รัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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ที่ 

 
จังหวัด 

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

(ศสค.) 

สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 
(สคอ.) 

กรมกิจการสตรแีละ 
สถาบันครอบครัว  

(สค.) 
75 อุตรดิตถ ์ สนง.พมจ. อุตรดิตถ์ - ศสค. บ้านสองแคว  

จังหวัดพิษณุโลก 
กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 

(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 
76 อุทัยธานี สนง.พมจ. อุทัยธาน ี ศสค. ภาคกลาง  

จังหวัดนนทบุร ี
ศสค. บ้านเกร็ดตระการ 

กรุงเทพมหานคร 
กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 

(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 
77 อุบลราชธานี สนง.พมจ. อุบลราชธาน ี ศสค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

จังหวัดศรีสะเกษ 
ศสค. บ้านนารีสวัสดิ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น 
(แนบหนังสอืแจ้งเหตจุำเป็น) 

 

 

 

ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

นิยามที่เกี่ยวข้อง 

 “ระบบ” หมายถึง ระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ในเว็บไซต์ http://project.gepf.dwf.go.th 
 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง หน่วยงาน/องค์กรที่สมัครใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
  

 
1. แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบที่ขอรับเงินสนับสนุน  
 1) ตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงาน/องค์กรของตนเอง ว่าเป็นไปตามที่กองทุนกำหนด ในการขอรับเงิน
สนับสนุนหรือไม ่
 2) ผู้ใช้งานต้องส่งเอกสารประกอบในขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ เพื่อให้กองทุน
ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) หลักฐานการได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติหน้าทีผู่้ใช้งานของหน่วยงาน/องค์กร 
(2) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้อนุญาตหรือผู้อนุมัติ พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง 
(3) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เป็น 

ผู้ใช้งานของหน่วยงาน/องค์กรของหน่วยงาน/องค์กร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ : 1. กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ใช้งานเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน/องค์กร หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ให้แนบเพียงรายการที่ (2) 
   2. การดำเนินการใด ๆ ในระบบของผู้ใช้งาน ถือเสมือนหน่วยงาน/องค์กรเป็นผู้ดำเนินการ 
  3. กองทุนขอสงวนสิทธิชะลอการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ กรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือขอเอกสารเพ่ิมเติม 
     จนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วน 
 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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2. วิธีการสมัครใช้งานของผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
2.1 การสมัครใช้งานแบบยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 
ให้ผู้ใช้งานไปที่เว็บไซต์ http://project.gepf.dwf.go.th คลิกที่เมนูชื่อ “สมัครสมาชิก”  

 

 
 

 

 

 

 

 

คลิกที่เมนูชื่อ “ไม่พบชื่อองค์กร” และดำเนินการกรอกข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรตามขั้นตอนพร้อมแนบเอกสารการ

จัดตั้งองค์กรและเอกสาร และหลักฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบที่ขอรับเงินสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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ให้ผู้ใช้งานระบุที่ตั้งสำนักงาน และคลิกที่เมนูชื่อ “ส่ง” เพ่ือส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้ากองทุน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองทุน

อนุมัติใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากท่ีคลิกที่เมนูชื่อ “ส่ง” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปเพ่ือรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองทุน 

 

 

 

 

 

 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่กองทุนอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง email ไปให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านดังรูป (หากไม่พบอีเมล์ 

ให้ตรวจสอบที่ “จดหมายขยะ”/ “จัดเป็นขยะ”) 

 

 

 

 

 

 

2.2  

 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีลิงคเ์พ่ือตั้งรหัสผ่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านและคลิกยืนยันดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ตาม QR-Code 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การยื่นขอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เมื่อผู้ใช้งานมีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ให้ Login เข้าใช้งานเพ่ือกรอกแบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการ โดยไปที่เมนู 

“เพ่ิมโครงการ” และดำเนินการคีย์ข้อมูลในแบบฟอร์มตามขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หรือสอบถามและขอรับคู่มือได้ที่ 
E-mail : fundktp.gepf@gmail.com 

โทรศัพท์ 0 2659 6745 - 6  
 

 

 

 

  การขอรับเงินสนับสนุน (ต่อ) 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการที่สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่ และ

เกิดความคุ้มครองในภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศกำหนด โดยแบ่งโครงการ เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 
ประเภทที่ 2 การรณรงค์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ประเภทท่ี 3 การศึกษาวิจัย/การจัดทำแผน/การรวบรวมข้อมูล 

 

ประเภทที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การอบรม 

 

คำนิยาม 

“การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้รับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ 
ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและ
ระดับสูง หรือตำแหน่งเทียบเท่า 

“การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้รับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ 
ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภท
อำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งเทียบเท่า 

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่
บุคลากรของรัฐ 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคลากรซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
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อัตราค่าใช้จ่ายประเภทท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

ที ่ รายการ แนวทางการพิจารณา หมายเหตุ 
การฝึกอบรม
ประเภท ก 

การฝึกอบรม
ประเภท ข 

การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  
- บรรยาย ไม่เกิน 1 คน  
- อภิปราย ไม่เกิน 5 คน 
- การแบ่งกลุ่มยอ่ย ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
(จำนวนการแบ่งกลุ่มขึ้นอยูก่ับความ
เหมาะสมของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย) 

ตามระเบียบ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมงต่อวัน 
เนื่องจากบางโครงการ 
อาจมีกิจกรรมภาคค่ำ 

ภาครัฐ 
800 บาท/ชม./คน 

ภาครัฐ 
600 บาท/ชม./คน 

ภาครัฐ 
600 บาท/ชม./คน 

ภาคเอกชน 
1,600 บาท/ชม./คน 

ภาคเอกชน 
1,200 บาท/ชม./คน 

ภาคเอกชน 
1,200 บาท/ชม./คน 

2 ค่าอาหาร 
 

ตามระเบียบ จัดครบทุกมื้อ 
หมายถึง 3 มื้อ 

ได้แก่ อาหารเช้า อาหารกลางวัน 
และอาหารเย็น 

จัดครบทุกมื้อ 

จัดในสถานที่
ราชการ 

850 บาท/วัน/คน 

จัดในสถานที่
ราชการ 

600 บาท/วัน/คน 

จัดในสถานที่
ราชการ 

500 บาท/วัน/คน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
จัดในสถานที่

ราชการ 
300 บาท/มื้อ/คน 

จัดในสถานที่
ราชการ 

200 บาท/มื้อ/คน 

จัดในสถานที่
ราชการ 

150 บาท/มื้อ/คน 
จัดครบทุกมื้อ 

จัดในสถานที่เอกชน 
1,200 บาท/วัน/คน 

จัดในสถานที่
เอกชน 

950 บาท/วัน/คน 

จัดในสถานที่
เอกชน 

800 บาท/วัน/คน 
จัดไม่ครบทุกมื้อ 

จัดในสถานที่เอกชน 
400 บาท/มื้อ/คน 

จัดในสถานที่
เอกชน 

350 บาท/มื้อ/คน 

จัดในสถานที่
เอกชน 

300 บาท/มื้อ/คน 

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามระเบียบ  
จัดในสถานที่ราชการ 

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 35 บาท/มือ้/คน 
 

จัดในสถานที่เอกชน 

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50 บาท/มือ้/คน 
 

4 ค่าท่ีพัก ตามระเบียบ ห้องพักเด่ียว : 
กรณีที่เกิดความไม่เหมาะสมหรือมีผู้ที่มี
เหตุผลจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ 
หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมอาจ
จัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 
ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือ
ตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งประเภท
อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

ห้องพกัคู่ 
1,300 บาท/วัน/คน 

ห้องพกัคู่ 
900 บาท/วัน/คน 

ห้องพกัคู่ 
750 บาท/วัน/คน 

ห้องพกัเดีย่ว 
2,400 บาท/วัน/คน 

 

ห้องพกัเดีย่ว 
1,450 บาท/วัน/คน 

 

ห้องพกัเดีย่ว 
1,200 บาท/วัน/คน 

 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ต่อ) 
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ที ่ รายการ แนวทางการพิจารณา หมายเหตุ 
การฝึกอบรม
ประเภท ก 

การฝึกอบรม
ประเภท ข 

การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

5 ค่าพาหนะเดินทาง พื้นที่ภายในจังหวัดตามทีจ่่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 200 บาท/คน/เที่ยว (เว้นแตอ่ยู่ในพื้นที่ทุรกันดารฯ) 

 

การเดินทางข้ามจังหวัด  
ตามที่จ่ายจริงอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  
โดยดาวนโ์หลดได้จากเว็บไซด์กรมการขนส่งทางบก 

 

เดินทางข้ามเขตจังหวัดระหวา่งกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขต
ติดต่อกรุงเทพฯ หรือเดินทางข้ามเขตจังหวัดผ่านเขตกรุงเทพฯ

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท/คน/เที่ยว 

 

6 ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าเช่ารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตามที่จ่ายจริง (ไม่สามารถถวัจ่ายได้) 

ไม่เกิน 2,500 บาท/คัน/วัน 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศรวมค่าน้ำมันเชือ้เพลิง 
ตามที่จ่ายจริง (ไม่สามารถถวัจ่ายได้) 

ไม่เกิน 18,000 บาท/คัน/วัน 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

7 ค่าเช่าสถานท่ีรวมโสตทัศนูปกรณ์ ตามที่จ่ายจริง (ไม่สามารถถวัจ่ายได้) 
ไม่เกิน 3,000 บาท/คืน/วัน 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามที่เสนอขอ แต่ไม่เกิน 30 บาท/คน 
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)  

(ไม่สามารถถัวจา่ยได้) 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

9 ค่าเอกสารการประชุม ตามท่ีเสนอขอ แต่ไม่เกิน 50 บาท/คน/ชุด 
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ) 

(ไม่สามารถถัวจา่ยได้) 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

10 ค่าป้าย ตามท่ีเสนอขอ แต่ไม่เกิน 600 บาท/ป้าย 
(ไม่สามารถถัวจา่ยได้) 

(จำนวนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ) 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

11 ค่าเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30 บาท/คน/ฉบับ 
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)  

(ไม่สามารถถัวจา่ยได้) 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

12 ค่าสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  
มีตราสัญลักษณ์ 

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 80 บาท/ใบ 
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)  

(ไม่สามารถถัวจา่ยได้) 

(กรณีผู้จัดเป็นภาครัฐ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ) 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ต่อ) 
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ประเภทที่ 2 การรณรงค์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

ประเภทท่ี 3 การศึกษาวิจัย/การจัดทำแผน/การรวบรวมข้อมูล 

 

ที ่ รายการ แนวทางการพิจารณา 
1 หมวดค่าจ้างบุคลากร  

1.1 ค่าจ้างนิสิต/นักศึกษาช่วยงานวิจัย  
     - นิสิต/นักศึกษาปริญญาเอก ไม่เกินเดือนละ 15,000 บ. 
     - นิสิต/นักศึกษาปริญญาโท ไม่เกินเดือนละ 12,000 บ. 
     - นิสิต/นักศึกษาปริญญาตร ี ไม่เกินเดือนละ 8,000 บ. 
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก (สนับสนุนวุฒไิมสู่งกว่า
ปริญญาตรี) 

 

     - วุฒิปริญญาเอก ไม่สนับสนุน 
     - วุฒิปริญญาโท ไม่สนับสนุน 
     - วุฒิปริญญาตร ี ไม่เกินเดือนละ 16,500 บ. 
     - วุฒิอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่เกินเดือนละ 11,550 บ. 
     - วุฒิปวช. ไม่เกินเดือนละ 9,900 บ. 
     - คนงาน ไม่เกินเดือนละ 9,120 บ. 

 

 

ที ่ รายการ แนวทางการพิจารณา 
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม 

(อ้างอิงจากราคากลางของสำนักงบประมาณ) 
2 โปสเตอร ์ อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม 

(อ้างอิงจากราคากลางของสำนักงบประมาณ) 
3 ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อ ป้ายโฆษณา  

ไวนิล/คัทเอ๊าท์ 
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม 
(อ้างอิงจากราคากลางของสำนักงบประมาณ) 

4 การเผยแพร่รูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเห็นสมควร 

อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม 
(อ้างอิงจากราคากลางของสำนักงบประมาณ) 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ต่อ) 
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ที ่ รายการ แนวทางการพิจารณา 
2 หมวดค่าตอบแทน  

2.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนท้ังคณะ โดยใช้ระดบั
ตำแหน่งของหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นเกณฑ์ 

     - ศาสตราจารย ์ ไม่เกินปีละ 200,000 บ./โครงการ/คณะนักวิจัย 

     - รองศาสตราจารย ์ ไม่เกินปีละ 150,000 บ./โครงการ/คณะนักวิจัย 

     - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ไม่เกินปีละ 120,000 บ./โครงการ/คณะนักวิจัย 

     - อาจารย์หรือข้าราชการ/พนักงาน ไม่เกินปีละ 80,000 บ./โครงการ/คณะนักวิจัย 

2.2 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ ไม่เกิน 10,000 บ./โครงการ 
(ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากทีป่รึกษา ต้องเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในสายวิชาการที่สำคัญของโครงการ 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ) 

2.3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) - วันปกติ ปฏิบัติงานไมต่่ำกว่า 3 ช่ัวโมงครึ่ง 
อัตราวันละ 200 บาท หากน้อยกว่า 3 ช่ัวโมงครึ่ง 
คิดอัตราช่ัวโมงละ 50 บาท 
- วันหยุด ปฏิบัติงานเต็มวัน (7 ช่ัวโมง)  
อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 60 บาท  
วันละไม่เกิน 420 บาท 

2.4 ค่าตอบแทนนิสิต/นักศึกษา ช่วยงาน ไม่สนับสนุน 
2.5 ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์แปรผล อัตรา 5,000 – 30,000 บ.  

โดยคำนึงถึงความยากง่ายของโปรแกรม 
การแปรผล , ในบางโครงการนักวจิัยควรเป็น 
ผู้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยตนเอง 

2.6 ค่าตอบแทนวิทยากร ตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ  
(กรณีคณะผู้วิจัยเป็นวิทยากรไม่ควรเบิกค่าวิทยากร) 

2.7 ค่าตอบแทนอ่ืน  
     - ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใหส้ัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 บ. กรณีที่ข้อมลู

มีระดบัความยากสูงให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 

     - ค่าตอบแทนผู้วิจารณ์ภายนอก (reviewer) ไม่เกิน 2,000 บ./ครั้ง/คน และไม่เกิน 3 ครั้ง/โครงการ 
     - ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการประชุมกลุ่ม
ที่เป็นกระบวนการหนึ่งของงานวิจัย (ในกรณีที่ผลงานวิจัยท่ีต้องให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม) 

200 บ./ครั้ง/คน 

     - ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง เช่น อาสาสมัครทดสอบอุปกรณ์ 
ทดสอบทางการแพทย ์

ไม่เกิน 2,000 บ./ครั้ง/คน 

     - ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้จ่ายไดต้ามความจำเป็นและเหมาะสม  
โดยพิจารณาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการ 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ต่อ) 
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ที ่ รายการ แนวทางการพิจารณา 
3 หมวดค่าใช้สอย  

3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ(บุคคล) ตามความเหมาะสมของโครงการวจิัย 
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของโครงการวจิัย 
3.3 ค่าจัดทำรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์ ไม่เกิน 5,000 บ./โครงการ 
3.4 ค่าวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตดิ้วยคอมพิวเตอร ์ ไม่เกิน 5,000 บ./โครงการ 
3.5 ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยสนับสนุน ไม่เกิน 20,000 บ./โครงการ 
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สมัมนา หรือฝึกอบรม ให้ใช้ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการโดย
ระบุประเภทคา่ใช้จ่าย วงเงิน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ระบุจำนวนวิทยากร 
จำนวนวัน/คน อัตราค่าตอบแทน/ชม./คน 
และต้องมีกำหนดการของโครงการที่ชัดเจน 

3.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3.8 ค่าจ้างเหมาถอดเทป (พร้อมพมิพ์) ตามความเหมาะสม ช่ัวโมงละไม่เกิน 500 บาท 
3.9 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ให้จ่ายไดต้ามความจำเป็นและเหมาะสม 

4 หมวดค่าวัสดุ  
ค่าวัสดุ  ให้จ่ายไดต้ามความจำเป็นและเหมาะสม และ

ให้จัดซื้อ/จดัจ้างได้ตามความจำเปน็และ
เหมาะสม ชัดเจน มีการตรวจนับและลงนาม
รับรองโดยคณะนักวิจัยในโครงการ 

5 หมวดค่าสาธารณูปโภค  
- ค่าไปรษณยี ์ ตามความเหมาะสม และไม่เกิน 1,500 บ./ปี 
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ผู้มีอำนาจในการพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

หรือผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว หรือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือ 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด โดยมีการพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้ 
  

1. ตรวจสอบการยื่นคำขอตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 

2. พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนนุ 
 
 

3. พิจารณาลักษณะโครงการ 
 
 
 

4. ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ใช้และเอกสารประกอบการยื่นแบบ กทพ.1 
 
 

1. แนวทางตรวจสอบและการพิจารณาเบื้องต้น 
 
1) พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุน 

(1) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ  
 (ก) มีสำนักงาน (ภูมิลำเนา) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานพิจารณาเบื้องต้น 
 (ข) หน่วยงานของรัฐ ไม่ต่ำกว่าระดับกองหรือเทียบเท่า 
 (ค) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยตราเป็นกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
 (ง) มีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ หรือมีโครงการเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือ
คุ้มครองป้องกัน ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 
 (จ) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือข้อบังคับ แต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือมอบอำนาจ 
ให้ปฏิบัติราชการแทน โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
การควบคุมราชการ ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 หมายเหตุ: หน่วยงานอื่นของรัฐ ตรวจสอบตามมาตรา 3 และ มาตรา 3/1 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนด
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540  
 

  การพิจารณาเบื้องต้น 
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(2) กรณีเป็นภาคเอกชน 
 (2.1) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
  (ก) มีสำนักงาน (ภูมิลำเนา) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (ข) เป็นหน่วยงานที่ยังดำเนินกิจการอยู่เป็นปัจจุบัน และยังไม่ได้ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียน 
  (ค) มีระบบการบริหารและระบบการเงินการบัญชี  
  (ง) มีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ หรือมีโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
หรือคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (2.2) ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และไม่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน (กรณีชมรมเป็นผู้ขอรับเงินสนับสนุน) 
  (ก) มีสำนักงาน (ภูมิลำเนา) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (ข) มีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับรองการจัดตั้ง และมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
กิจการ หรือมีโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย  
การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
  (ค) มีระเบียบ/ข้อบังคับชมรม ระบบการบริหาร และระบบการเงินการบัญชี  
  (จ) มีรายงานการประชุม ที่แสดงมติให้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยมอบอำนาจให้ประธานชมรม 
หรือบุคคลใดเป็นผู้แทนในการลงนามผูกพันในนามชมรม และกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
2) พิจารณาลักษณะโครงการที่กองทุนสนับสนุน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ดังนี้ 

(1) ลักษณะโครงการทีก่องทุนสนับสนุนงบประมาณ 

ข้อ ลักษณะโครงการที่สนับสนุน 

1 โครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

2 โครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

3 โครงการจัดทำแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

4 โครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

5 โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร  
 

  การพิจารณาเบื้องต้น (ต่อ) 
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(2) ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ใช้และเอกสารประกอบการยื่นแบบ กทพ.1 

มีการกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด (แบบ กทพ. 1) และมีเอกสารแนบครบถ้วน  

เอกสารประกอบการยื่นแบบ กทพ.1 ให้แนบมาพร้อมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน มีดังนี้ 

ที ่
เอกสารประกอบแบบ กทพ.1 

แบบขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

มูลนิธิ สมาคม  
ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์  

องค์กรสวัสดิการชุมชน  
องค์กรเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ 

1 สำเนาบตัรประชาชนผู้เสนอขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 
  

2 สำเนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน  
  

3 สำเนารายชื่อคณะกรรมการบริหารหรืออำนวยการ  
และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง 
ของผู้มีอำนาจลงนาม 

  

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่ของผู้มีอำนาจลงนาม 
  

4 สำเนารายงานการประชุมประจำปี ท่ีแสดงงบการเงินของ
หน่วยงาน (ครั้งล่าสดุ)    

5 ข้อเสนองานวิจัย (Proposal) (สำหรับงานวิจัย) 
  

6 กำหนดการ (สำหรับโครงการที่มีกิจกรรมการจัดประชมุ/
อบรม/สัมมนา)   

7 คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐาน (กรณีมอบอำนาจ) 
  

หมายเหตุ : ผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ 5 และ 6 

2. แนวทางการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนสำหรับผู้พิจารณาเบื้องต้นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 การสมัครใช้งานแบบยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเบื้องต้นไปที่เว็บไซต์ http://project.gepf.dwf.go.th คลิกท่ีเมนูชื่อ “สมัครสมาชิก” 

ลงทะเบียนใช้งาน 
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หลังจากท่ีผู้ใช้งานคลิกท่ี “สมัคร” เรียบร้อยแล้วระบบจะส่ง e-mail ไปให้ผู้ใช้งานเพื่อตั้งรหัสผ่าน (หากไม่พบอีเมล์ 

ให้ตรวจสอบที่ “จดหมายขยะ”/ “จัดเป็นขยะ”) 

 

 

 

 

 

 

ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีลิงคเ์พ่ือตั้งรหัสผ่าน 
 

 

 

 

 

 

2.2 การพิจารณาเบื้องต้น 

ระบบจะให้เจ้าหน้าที่เลือกหัวข้อในการประเมินโครงการประกอบด้วย 

1) พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
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สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ตาม QR-Code 

 

หรือสอบถามและขอรับคู่มือได้ที่ 
E-mail : fundktp.gepf@gmail.com 

โทรศัพท์ 0 2659 6745 - 6 

 

 

 

2) พิจารณาลักษณะโครงการที่กองทุนสนับสนุน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) มีการกรอกข้อมูลตามตามแบบที่กำหนด (แบบ กทพ. 1) และมีเอกสารแนบครบถ้วน 
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ผู้มีอำนาจลงนาม คือ ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน  

โดยปกตคิือผู้นำหรือ ผู้บรหิารสูงสดุขององค์กรที่มีช่ือระบุใน 

หนังสือจดทะเบยีน/ระเบยีบ/ข้อบังคับของของหน่วยงาน/องค์กร ฯลฯ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ/คำสั่งมอบอำนาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีหน่วยงาน/องค์กรมีความจำเป็น ไมส่ามารถทำสัญญาฯ ณ ทีท่ำการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศได้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอทำสัญญาฯ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ดังนี้ 

➢ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลำเนาอยู)่ หรือ 
➢ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลำเนาอยู)่ หรือ 
➢ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 

มีภูมิลำเนาอยู)่ 
ทั้งนี้ ควรมีหนังสือแจ้งกำหนดวันทำสัญญารับเงินสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มดำเนิน

กิจกรรมโครงการ 

 เช่น ... มีกำหนดวันดำเนินกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566  

ผู้ขอรับเงินควรมีหนังสือแจ้งกำหนดวันทำสัญญาและวันดำเนินกิจกรรมโครงการให้

กองทุนทราบไม่เกินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

*** ข้อควรระวัง การกำหนดวันดำเนินกิจกรรมโครงการต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน

โครงการ เช่น ในโครงการระบุห้วงระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

ถึงสิงหาคม 2566 จะกำหนดวันดำเนินกิจกรรมโครงการนอกเหนือระยะเวลาดังกล่าว

ไม่ได้ 

  การทำสัญญารับเงินสนับสนุน 

   ผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ 

จากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

เพ่ือกำหนดวันทำสัญญารับเงินสนับสนุนและวันดำเนินโครงการ 

    ผู้ขอรับเงินสนับสนุนแจ้งกำหนดวันทำสัญญารับเงินสนับสนุน ณ ที่ทำการกองทุน

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และวันดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยทำเป็นหนังสือถึง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ผู้มีอำนาจลงนาม  

คือใคร ??? 
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หมายเหตุ : ผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับ 

 

 

 

กรณีทีมี่การมอบอำนาจ 

   ให้แนบหนังสือมอบอำนาจหรือคำสั่ง มอบอำนาจ/ปฏิบัตริาชการแทน มาด้วย ซึง่ต้องระบรุายละเอยีดที่มอบอำนาจไว้ให้ชัดเจน  

   เช่น “...มอบอำนาจใหด้ำเนินการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ” 

 

1. หนังสือมอบอำนาจ  

 ต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการรับมอบอำนาจให้ชัดเจน  

 ลงลายมือช่ือท้ังผู้มอบอำนาจและผูร้ับมอบอำนาจ  

 ลงลายมือช่ือพยานอย่างน้อยสองคน 

       ปิดอากรแสตมป์  

- มอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท หรือ 

    - มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว ปดิอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท  
 

2. คำสั่งมอบอำนาจ (กรณหีน่วยงานภาครัฐ) ให้ดำเนินการตามระเบียบ/ข้อบังคับ ของต้นสังกัดหน่วยงาน 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวนั (2 ฉบับ) 
2. แบบคำขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
3. คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐาน (กรณีมอบอำนาจ) 

    ผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องแนบเอกสาร  

ดังต่อไปนี้ มาพร้อมหนังสือแจ้งกำหนดวัน

ทำสัญญารับเงินสนับสนุนด้วย 

  การทำสัญญารับเงินสนับสนุน (ต่อ) 

      กรณีไม่ได้กำหนดทำสัญญารับเงินสนับสนุน ณ ที่ทำการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาจพิจารณามีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนไปยัง 

ผอ.ศสค./ผอ.สคอ. /พมจ. ให้มีอำนาจลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนในโครงการนั้น ๆ แทนอธิบดี 
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ข้อควรทราบและยึดถือปฏิบัติ  

   ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

   ห้ามเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ดำเนินโครงการ 

   - กรณีมีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ดำเนินโครงการ  

                                 หรือขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ต้องทำหนังสือขออนุมัติ 

                                 จากประธานกรรมการบริหารกองทุน และต้องได้รับการอนุมัติก่อนทุกครั้ง 

    

       

           ต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุน ตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ 

           ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/สังเกตการณก์ารดำเนินโครงการ 

           ต้องรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนฯ  

                                                                 ตามแบบ กทพ.3 และคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 

     ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ด้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  

 
 

  

 

 

 

 

      เมื่อลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแล้ว กลุ่มบริหารกองทุน จะดำเนินการโอนเงิน

ผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงินสนับสนุนในวันที่ 

ลงนามในสัญญาเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน แต่ในกรณีผู้ขอรับเงินสนับสนุน

ไม่ได้ขอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ผู ้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องรับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินต่างธนาคาร โดยไม่มีเงื่อนไข โดยที่ ผู้ขอรับ

เงินสนับสนุนจะได้รับเงินโอน ภายใน 2 วันทำการ  

     ผู้ขอรับเงินต้องส่งใบเสร็จรับเงินไปยังกองทุน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน 

  การทำสัญญารับเงินสนับสนุน (ต่อ) 

   กรณีผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามสัญญารับเงินสนับสนุนข้อใด เมื่อผู้ให้เงินสนับสนุนมีหนังสือ 
แจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ผู ้ให้เงินสนับสนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และผู ้ขอรับเงินสนับสนุนต้องชดใช้เงินสนับสนุน  
คืนตามจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด พร้อมด้วยดอกเบี้ย 15% ต่อปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา และ 
ผู้ให้เงินสนับสนุนมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ขอรับเงินสนับสนุนอีกด้วย 
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1. การรายงานผลการดำเนินโครงการ 

(1) ผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องรายงานผลการดำเนินโครงการตาม แบบ กทพ. 3 และรายงานการใช้จ่ายเงิน

สนับสนุนให้กองทุนพร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

ที ่
 

 

มูลนิธิ สมาคม ชมรม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  
องค์กรสวัสดิการชุมชน  

องค์กรเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ 

1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ 
- ใบสรุปค่าใช้จ่าย/สรุปงบหน้าเบิกค่าใช้จ่าย 
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม/วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี 
- ใบสำคัญรับเงินต่างๆ ตามท่ีได้รับอนุมัติทุกรายการ 

  

2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม (ไฟล์ JPEG/PNG) 
  

3 สรุปแบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา 
(ตามแบบฟอร์มของกองทุน)   

4 กำหนดการกิจกรรม (ถ้ามี) 
  

5 สรุปผลการวัดความรู้ก่อน-หลัง (ถ้ามี) 
  

6 สรุปผลแบบการวัดความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ (ถ้ามี) 
  

 (2) สำหรับผู้ที่ยื่นเสนอโครงการผ่านระบบ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมประเมินผลผ่านระบบ  

โดยเข้าไปที ่เมนู “แบบประเมินผลการจัดอบรม” และ “รายงานผลการดำเนินงาน”และส่งเอกสารหลักฐาน 

การใช้จ่ายเงินให้กองทุน พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) โดยส่งที ่

เรียนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

  อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 13 

 เลขที่ 1034  ถนนกรุงเกษม  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
กรุงเทพมหานคร  10100 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุน 

ผู้ขอรับเงินสนับสนนุ 

รายการเอกสาร 

การจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ขอความกรุณาแจ้งหมายเลขพัสดุให้เจ้าหน้าที่กองทุนทราบ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามหนังสือได้ 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2659 6745-6  

หรือทาง E-mail : fundktp@gmail.com 
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2. กรณีมีเงินเหลือจ่าย มีวิธีการส่งคืนเงิน ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ส่งคืนเป็นเงินสด โดยกรอกรายละเอียดใน Bill Payment พร้อมเงินสด ไปยื่นชำระเงินที่เคาท์เตอร์ 

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (มีค่าธรรมเนียมธนาคาร) 

วิธีที่ 2 ส่งคืนเป็นเช็ค (มีค่าธรรมเนียมธนาคาร) สั่งจ่ายในนาม กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กรณีธนาคารของผู้ขอรับเงินสนับสนุนเป็นธนาคารกรุงไทย กรณีธนาคารของผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนเป็นธนาคารอื่น 

(ต่างเขต Clearing) 
พื้นที่กรุงเทพฯ 

(เขต Clearing เดียวกัน) 
พื้นที่ต่างจังหวัด 

(ต่างเขต Clearing) 
กรอกรายละเอียดใน Bill Payment 
พร้อมนำแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย 
ไปยื่นชำระเงินที่เคาท์เตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  
 

กรอกรายละเอียดใน Bill Payment 
พร้อมนำดราฟเช็คธนาคารกรุงไทย 
ไปยื่นชำระเงินที่เคาท์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  

กรอกรายละเอียดใน Bill Payment 
พร้อมนำดราฟเช็ค ธ.กรุงไทย ไป
ยื่นชำระเงินที่เคาท์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุน (ต่อ) 

) 
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Q&A 

ขอสนับสนุนเป็นคา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ี
กำหนดไวไ้ด้หรือไม ่

คณะกรรมการจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง  
โดยพิจารณาจากความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และคุ้มคา่ 

โครงการที่เป็นการจัดประชุม/อบรม 

สามารถหาวิทยากรได้จากท่ีไหน 

ผู้ขอรับเงินสามารถค้นหาได้จากทำเนียบวิทยากร 

ในเว็บไซต์ของกองทุน ท่ีเมนู “ประชาสัมพันธ์”  หรือ 

สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่กองทุน ท่ีหมายเลข 02-6576745-6 
หรือ fundktp@gmail.com 

ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนแล้ว 
กองทุนจะจ่ายเงินช่องทางไหน 

กองทุนจะโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบญัชี
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของหน่วยงาน/องค์กร 

ที่ได้รับการสนับสนุน 

ขอรับเงินสนับสนุนได้ครั้งละหลายโครงการ
ได้หรือไม่ ? 

ผู้ขอรับเงินสามารถขอรบัเงินสนับสนุนไดค้รั้งละ 1 โครงการ  
ทั้งนี้ สามารถเสนอโครงการต่อเนือ่งได้ 
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ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ได้ที่ QR-Code นี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 1 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 
- 43 -



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”  หมายความว่า  การกระทําหรือไม่กระทําการใด

อันเป็นการแบ่งแยก  กีดกัน  หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  โดยปราศจาก
ความชอบธรรม  เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ
โดยกําเนิด 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกระเบียบหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ”  เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  สทพ.”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบเอ็ดคน  ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง

กลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรี 
และองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในการทํางานที่เก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนหกคน  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้านนิติศาสตร์  ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านจิตวิทยา  จํานวนสามคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะ

กระทําผิดวินัย 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ไม่เคยต้องคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ว่าได้กระทําการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๘) ไม่เคยเป็นผู้กระทําการล่วงเกิน  คุกคาม  หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ 
(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรสตรีหรือองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ  

ตามมาตรา  ๕  (๔) 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๖ 
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้แต่งตั้งผู้อื่น 

ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการ  สทพ.  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการ  สทพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  มาตรการ  และแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) เสนอแนะนโยบาย  และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กําหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ  ชดเชยและเยียวยา  หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล
ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

(๔) ตรวจสอบ  แนะนํา  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๖) ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจําแนกเพศ  รวมทั้งเสนอรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  สทพ.   
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการกําหนดมาตรการพิเศษดังต่อไปนี้  เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริง 

(๑) ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ  ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 
(๒) ปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเพศเพื่อขจัดอคติ   

วิธีปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของความเหล่ือมล้ํา  และความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพื่อขจัดอุปสรรค 
ในการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ 

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ  สทพ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  สทพ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการ  สทพ.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ  สทพ.  มอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”  เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  วลพ.”  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ
คนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  โดยการสรรหา
จากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  สทพ.  ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจํานวนสามคน  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านจิตวิทยา  และด้านแรงงาน  อย่างน้อย 
ด้านละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการ  วลพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาที่มีการย่ืนคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา  ๑๘ 
(๒) กําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา  ๑๙ 
(๓) ออกคําสั่งตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) ยื่นเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา  ๒๑ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  วลพ. 
มาตรา ๑๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑   

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ  วลพ.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖ ให้กรมรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ   สทพ .   

และคณะกรรมการ  วลพ.  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  พร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อ

คณะกรรมการ  สทพ.  คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ  แล้วแต่กรณี 
(๒) ดําเนินการให้มีการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้เกิด 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(๓) ประสานงานกับบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  

เพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศทั้งในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เสนอคณะกรรมการ  สทพ.   
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด   หรือตามที่รัฐมนตรี   คณะกรรมการ   สทพ .  
คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 
 

มาตรา ๑๗ การกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  มาตรการ  โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศจะกระทํามิได้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย  หรือการปฏิบัติตามหลักการ 
ทางศาสนา  หรือเพื่อความม่ันคงของประเทศ  ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

มาตรา ๑๘ บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะ 
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และมิใช่เป็นเร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล 
หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้ว  ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ.  ให้เป็นที่สุด  
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณา  และการวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  สทพ. 

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาล
ที่มีเขตอํานาจ  โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้  และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนั้นเป็นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ 

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
อาจขอให้องค์กรที่เก่ียวข้องเป็นผู้ยื่นคําร้องหรือฟ้องคดีแทนได้ 

การฟ้องคดีตามวรรคสอง  ให้ฟ้องภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ  วลพ.   
มีคําวินิจฉัย  หรือนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๙ ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
คณะกรรมการ  วลพ.  อาจกําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล
ซึ่งถกูเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จําเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้ 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  วลพ.  วินิจฉัยว่า  เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  ให้มีอํานาจออกคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม  เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๒) ให้การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามความในหมวด  ๔ 
คําสั่งของคณะกรรมการ  วลพ.  ตามวรรคหน่ึง  จะต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนและอาจกําหนด

เง่ือนไขใด ๆ  ได้เท่าที่จําเป็น  รวมทั้งจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ  สทพ.  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  
องค์กรเอกชน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  วลพ.  วินิจฉัยว่า  มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มีคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ให้คณะกรรมการ  วลพ.  ยื่นเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อพิจารณายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

มาตรา ๒๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ  วลพ.  อนุกรรมการ  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการ  วลพ.  มอบหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องโดยมีหมายค้น 
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้องมา

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ให้ผู้เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ตอบหนังสือสอบถาม  หรือส่งสิ่งของ 

หร ือเอกสารที ่เ กี ่ยวข ้องแก ่กรรมการ   วลพ .   อนุกรรมการ   หร ือพน ักงานเจ ้าหน ้าที ่ด ังกล ่าว 
ในการปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๓ ให้กรรมการ  วลพ .   อนุกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย 

 

 

มาตรา ๒๔ เม่ือคณะกรรมการ  วลพ.  มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  ให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาโดยย่ืนคําขอต่อกรมตามแบบที่อธิบดี 
ประกาศกําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ. 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

สิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาตามวรรคหน่ึง  เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอด
ทางมรดก 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ  
หรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถย่ืนคําขอรับการชดเชยและเยียวยาด้วยตนเองได้  ผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์   
ผู้อนุบาล  สามีหรือภริยา  ผู้ดูแลหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย  แล้วแต่กรณี  จะย่ืนคําขอแทน 
ก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่ง
ประการใด  หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๒) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๔) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอื่น 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และจํานวนเงินในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 
มาตรา ๒๗ การได้รับการชดเชยและเยียวยาตามมาตรา  ๒๖  ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหาย 

ในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอํานาจ  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘   
วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

 

มาตรา ๒๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรม  เรียกว่า  “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ กองทุน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๔) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) รายได้อื่น 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๓๐ เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๒) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เพื่อช่วยเหลือ  ชดเชยและเยียวยา  หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซ่ึงตกเป็นผู้เสียหายจาก 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา  ๒๖ 

(๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้มี 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๖) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

(๗) เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการ  สทพ.  เห็นสมควร 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  อธิบดีเป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ  สทพ.  แต่งตั้ง   
จํานวนสี่คน  ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน  ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  จํานวนสามคน  และด้านการบริหารกองทุน  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
มาตรา ๓๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑   

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ

การระดมทุน  การลงทุน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 

(๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ  สทพ.  
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ   วลพ .   ตามมาตรา  ๒๐  (๑)   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอื่น 
ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบตาม  (๑)  หรือ  (๒)  
แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลน้ันแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ 
ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร  สมควรมีกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 ภาคผนวก 2 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้
เงินและทรัพย์สิน ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน 

ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
โดยที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ 
กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๐  ดังนั้น  เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างชัดเจน เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เกิดประโยชน์สูงสุดในภารกิจภาครัฐ  รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๖  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  การระดมทุน  การลงทุน 
การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ   ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ   เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 

ข้อ   ๒   ในประกาศนี้ 
“เงินสนับสนุน”  หมายความว่า  เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ผู้ขอรับเงินสนับสนุน”๒   หมายความว่า  มูลนิธิ  สมาคม  ชมรม  องค์กรสาธารณประโยชน์ 
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์ 
ในการดําเนินกิจการหรือมีโครงการ  เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  หรือเพ่ือคุ้มครองและ 
ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ   หรือเพ่ือส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย 
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๕๕/๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
๒ ข้อ ๒ นิยามคําว่า “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
 “หน่วยงานของรัฐ”๓   หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หน่วยงาน 
ของรัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่ต่ํากว่า 
ระดับกองหรือเทียบเท่า 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
ข้อ   ๓   การยื่นขอรับการสนับสนุน  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ยื่นคําขอพร้อมโครงการตามแบบ 

ที่อธิบดีกําหนด 
 
ข้อ   ๔   โครงการที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนตามประกาศนี้  ต้องมีลักษณะ 

อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑)   เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๒)   เป็นโครงการเพ่ือคุ้มครอง  ป้องกัน  หรือเป็นการแก้ไขปัญหา  มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(๓)   เป็นโครงการจัดทําแผน  การรวบรวมข้อมูล  หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 
(๔)   เป็นโครงการรณรงค์  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๕)   โครงการอ่ืนด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ตามที่คณะกรรมการบริหาร 

กองทุนเห็นสมควร 
 
 
๓ ข้อ ๒ นิยามคําว่า “หน่วยงานขอรัฐ” เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
ข้อ   ๕   โครงการตามข้อ  ๔  ที่ขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสนับสนุน 

นโยบายของรัฐบาล  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม  หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่ ง   ยื่นคําขอพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน   

โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรม  ในจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น  
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลําเนาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนั้น  เ พ่ือพิจารณาเบื้องต้นพร้อมเสนอความเห็นก่อนส่งให้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา๔ 

การยื่นในจังหวัดตามวรรคสอง  หากมีความจําเป็นหรือไม่สามารถดําเนินการตามที่กําหนดได้ 
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยื่นคําขอพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนต่อกรม  และแจ้งเหตุผลความจําเป็น 
หรือเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการยื่นตามวรรคสอง  เป็นหนังสือมาด้วย๕ 

 
ข้อ   ๖๖  ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ  ๕  จะยื่นคําขอด้วยตนเอง  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

หรือยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมกําหนดก็ได้ 
 
ข้อ   ๗๗  โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน  จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
(๑)   โครงการขนาดเล็ก  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน  

ห้าหมื่นบาท 
(๒)   โครงการขนาดกลาง  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่าย  

เกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(๓)   โครงการขนาดใหญ่  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่าย 

เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินสามแสนบาท 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกําหนด 

โดยอนุโลม 
 
 
๔ ข้อ ๕ วรรคสอง แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ ข้อ ๕ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๗ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

- 58 -



- ๔ - 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
ข้อ   ๘  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการตามที่มี 

การขอรับเงินสนับสนุนซึ่งจะต้องไม่เกินกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามข้อ   ๗  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
ข้อ   ๙๘   (ยกเลิก) 
 
ข้อ   ๑๐  เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า  การยื่นคําขอรับเงินสนับสนุน 

เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ  ๔  อีกทั้งมีกรอบ 
วงเงินค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในข้อ  ๗  ประกอบกับมิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ 
กิจกรรมหรือวงเงินที่ขอรับเงินสนับสนุน  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรม 
และกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 
มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้แจ้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้ถูกต้องและให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย  
โครงการนั้นภายหลังที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ   กิจกรรมและหรือกรอบวงเงิน 
ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว  หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจพิจารณาไม่อนุมัติโครงการ 
ดังกล่าวเสียก็ได้  ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข้อ   ๑๑๙  เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนได้พิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงิน

ค่าใช้จ่ายของโครงการแล้ว   ให้ เสนออธิบดี เ พ่ือสั่ งจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
โดยให้กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการ 

 
ข้อ   ๑๒๑๐  ในการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ให้ดําเนินการตามระเบียบ 

ของทางราชการอย่างเคร่งครัด  โดยให้ทําสัญญารับเงินสนับสนุนตามแบบที่อธิบดีกําหนด  และให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  มีอํานาจลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน 
 

๘ ข้อ ๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่ างเพศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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- ๕ - 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
ข้อ   ๑๓  ผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

และจะนําเงินสนับสนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกเหนือจากโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืนมิได้ 
 
ข้อ   ๑๔   เมื่อได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่  ให้คืนเงิน

สนับสนุนนั้นแก่กองทุน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  รายงานผลการดําเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนต่อกรม

ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  และให้นําความในข้อ ๖ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ   ๑๕   ในกรณีมีเหตุจําเป็นต้องขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 

ทําหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ  ก่อนสิ้นสุดโครงการสามสิบวัน  ประธานกรรมการ 
อาจพิจารณาและอนุมัติตามที่เห็นสมควรก็ได้  หรือกรณีมีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน  เวลา  สถานที่
ดําเนินโครงการ  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนทําหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงต่อประธานกรรมการอนุมัติ 
ก่อนดําเนินโครงการ  และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
ในวาระแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรม  ในจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น  หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
มีภูมิลําเนาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนั้น และให้นําความในข้อ ๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๑ 

การยื่นในจังหวัดตามวรรคสอง  หากมีความจําเป็นหรือไม่สามารถดําเนินการตามที่กําหนดได้ 
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยื่นต่อกรม  และแจ้งเหตุผลความจําเป็นหรือเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการยื่น 
ตามวรรคสอง  เป็นหนังสือมาด้วย๑๒ 

 
ข้อ   ๑๖   เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอรับเงินสนับสนุนมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการ  

ที่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศนี้  ให้อธิบดีแจ้งผู้รับเงินสนับสนุนระงับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนไว้ก่อน
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

๑๑ ข้อ ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๒ ข้อ ๑๕ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
ข้อ   ๑๗๑๓  กรณีการเลิกหรือถูกเพิกถอนการเป็นมูลนิธิ  สมาคม  ชมรม  องค์กรสาธารณประโยชน์ 

หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนใด  ให้คืนเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือ 
พร้อมดอกผลซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเงินสนับสนุน  (ถ้ามี)  ให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิก 
หรือถูกเพิกถอน 

 
ข้อ   ๑๘   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําส่ง  

หรือการปฏิบัติอื่นใด  ที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น 
โดยอนุโลม 

 
ข้อ   ๑๙    ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือ 

ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้   รวมทั้ง  ให้มีอํานาจกําหนดแบบเอกสารและวิธีการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามประกาศนี้ 

 

 
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

          เลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต 

 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

      ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔ 

 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติ
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประสบความสําเร็จ 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมได้ 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๓๑๕ 

 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้  คือ โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติ
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๕๑๖ 

ข้อ  ๘ การใดอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม  
 

 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง/หน้า ๖/๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๔๕ ง/หน้า ๗/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๑๔/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
 

ระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
การดําเนินการต่อไปสําหรับการนั้น ให้เป็นไปตามที่ประกาศนี้กําหนด เว้นแต่ กรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ยื่นคําขอรับเงินสนับสนุนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่ามีสิทธิได้รับการพิจารณานับแต่วันที่ยื่นคํา
ขอรับเงินสนับสนุน 

 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติ
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 
 

วิชชุตา/ผู้จัดทํา 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
 

สุชาดา/ตรวจ 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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ภาคผนวก 3 
แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสรมิ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กทพ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 65 -



 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
 ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

*กรณีโครงการงานวิจัย กรณุาแนบข้อเสนองานวิจัย (Proposal)*     

โปรดกรอกข้อความแสดงความจำนงเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนโครงการให้ครบถ้วน ชัดเจน 
(คำอธิบายประกอบการกรอกข้อมูลอยู่ส่วนท้าย) 

 

  1.1 ชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร………………………………………………..........……………………….…...……………  
 เลขที…่….………..หมู่ที…่…...…ซอย......................ถนน...............................ตำบล/แขวง…........................... 
อำเภอ/เขต…………………..…...……….จังหวัด…………....….….…………..…รหัสไปรษณีย์………..………….....….. 
โทรศัพท…์....……….…......………….… โทรสาร …………….…….……………E-mail………………………….............. 
Facebook………………………………………………………………. Line ID …………………………………………………. 

 1.2  ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (คือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันในนามหน่วยงาน/องค์กร ตามหนังสือจดทะเบียน/
ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ) 
นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ………………..……......…...นามสกลุ....….......…………………………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขที่…….……..หมู่ที…่.….ซอย..........................ถนน.........................ตำบล/แขวง…................ 
อำเภอ/เขต………………...............……….จังหวัด………………....…....….……..…รหัสไปรษณีย…์….....…………… 
โทรศัพท…์....……….……….......…… โทรสาร ……………….…………………E-mail…………………………............... 

 1.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ………………..……......…...นามสกุล....….......…………………………อายุ………..…..…ป ี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…….………..หมู่ที…่….ซอย......................ถนน.........................ตำบล/แขวง…................. 
อำเภอ/เขต……………….............……….จังหวัด……………….…....….……..…รหัสไปรษณีย์……….....………….... 
โทรศัพท…์....……….…….....….…… โทรสาร ……………….…………………E-mail…………………………............... 
Line ID …………………………………………… 

 1.4 ชื่อหัวหน้าโครงการ (กรณงีานวิจัย ถ้ามี) 
นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ…………….............…....…...นามสกุล....…....…………………………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจบุันเลขที่………....หมูท่ี…่....….ซอย.......................ถนน..........................ตำบล/แขวง.…................ 
อำเภอ/เขต……………….........….........….จังหวัด……...…….…....….……..…รหัสไปรษณีย์……..….....………….... 
โทรศัพท์…....……….…….......….…… โทรสาร ……………....………………E-mail……………….....………............... 

แบบ กทพ. 1 
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 1.5 ชื่อผู้ร่วมงานวิจัย (กรณีงานวิจัย ถ้ามี) 

1.5.1 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ……....…...............…...นามสกุล....….......……………………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน..................................................................................................................... .
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……....หมู่ที…่....….ซอย......................ถนน........................ตำบล/แขวง.…...................... 
อำเภอ/เขต……………...........…….......จังหวัด……...………….…....….……..…รหัสไปรษณีย์……..….....………..... 
โทรศัพท…์....……….……......……… โทรสาร ………...…………………E-mail………………........…………............... 
1.5.2 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ…….......…......…......…...นามสกุล....…….....…..……………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................................. ........................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……....หมู่ที…่....….ซอย........................ถนน.........................ตำบล/แขวง.…................... 
อำเภอ/เขต……………….........……......….จังหวัด……...…….…....….……..…รหัสไปรษณีย์……..….....………….... 
โทรศัพท์…....…………......….…… โทรสาร ……………...…………………E-mail………………........………............... 

 1.6 มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ..……………........ 
พร้อมแนบหลักฐาน เช่น สำเนาตราสาร/ข้อบังคบั รายงานการประชุมประจำปีที่แสดงงบการเงินของ
หน่วยงาน (ครั้งล่าสุด) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ และอ่ืนๆ) 

 1.7 วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร คือ 
1.7.1………………………………………………………………………….............................…………………………………….
1.7.2………………………........……………………………...........................................................……………………….
1.7.3……………………………..……………………………………….............................................................…………. 

1.8 ทีผ่่านมามีการดำเนินโครงการ  ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือไม่ 
              ไม่มี         มี  จำนวน………………………………………………..…………... โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

 1.8.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม................................................................................................พ.ศ. ...... 
1.8.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม................................................................................................พ.ศ. .............. 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน 
   

 2.1 ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………….......…………...................... 
ชื่อภาษาอังกฤษ กรณีงานวิจัย (ถ้ามี) ....……………………………………………….......…………........................... 
 …………………………………………………………………………...……………….......…………........................................ 

2.2 หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา 
........................................................................................................................................ ................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.3.1........................................................................................................................ .................................
2.3.2................................................................. ........................................................................................
2.3.3........................................................................................................................ ................................. 

2.4  กลุ่มเป้าหมายและจำนวนคน (กรุณาแจงให้ละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา) 
2.4.1............................................................................................................ ................จำนวน ............คน 
2.4.2.................................................................................................................... ........จำนวน ............คน 
2.4.3...................................................................................................................... ......จำนวน ............คน 
รวมทั้งสิ้น..................คน 

 2.5 พ้ืนทีด่ำเนินโครงการ จังหวัด............................................. 

2.6 ระยะเวลาดำเนินโครงการ รวมระยะเวลา.........ปี ..............เดือน ..............วัน 
นับตั้งแต่วันที่…..…เดือน………….......……..พ.ศ. .…………ถึงวนัที่........เดือน........................พ.ศ. ................ 

  2.7 รายละเอียดกิจกรรม (โปรดระบุทุกกิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 1 (ระบุกิจกรรมและการดำเนินการโดยสังเขป)........................................................................ 
 …................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ...............................................
สถานที่จัดกิจกรรม.............................................................. ....................................................................... 
งบประมาณท่ีใช้ (บาท).............................................................................................................................. 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม..................................................................... ................................................... 

1) ..................................................................... ...................................................................................... 
2) ..................................................................... ...................................................................................... 

ฯลฯ 
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 กิจกรรมที ่2 (ระบุกิจกรรมและการดำเนินการโดยสังเขป)......................................................................
 .................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. ......................................
สถานที่จัดกิจกรรม..................................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีใช้ (บาท).............................................................................................................................. 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม........................................................................................................................ 
1) ..................................................................... ...................................................................................... 
2) ..................................................................... ...................................................................................... 

ฯลฯ 
 2.8 งบประมาณท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น.........................................................บาท 

(………….............……………………….…………………………………………….) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 (ระบุ)................................................................................................................................... 

ที ่ รายการ รายละเอียด เป็นเงิน 
1 ค่าอาหาร จำนวน ........ คน x ......... บาท x ........ มื้อ                      
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ........ คน x ......... บาท x ........ มื้อ     
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน   

 
จำนวน ........ คน x ......... บาท x จำนวน ......... ชม.  
จำนวน ........ คน x ......... บาท x จำนวน ......... ชม.                    

 

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                     จำนวน ........ คน x ......... บาท   
5 ………………   
6 ………………   
  รวม  

กิจกรรมที่ 2 (ระบุ)................................................................................ ................................................... 
ที ่ รายการ รายละเอียด เป็นเงิน 
1 ค่าอาหาร จำนวน ........ คน x ......... บาท x ........ มื้อ                      
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ........ คน x ......... บาท x ........ มื้อ     
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน   

 
จำนวน ........ คน x ......... บาท x จำนวน ......... ชม.  
จำนวน ........ คน x ......... บาท x จำนวน ......... ชม.                    

 

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                     จำนวน ........ คน x ......... บาท   
5 ………………   
6 ………………   
  รวม  
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2.9 ในกรณีที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียง 
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนสามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

2.9.1 การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก......................................จำนวน....................บาท 
2.9.2 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก..........................................จำนวน....................บาท 
2.9.3 การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน/องค์กรผู้เสนอโครงการ.........จำนวน....................บาท 
2.9.4 การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุ) 
 ..........................................………………………….....................................……….……………………………......... 
 ..........................................………………………….....................................……….…………………………….........  

 
2.10 ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.10.1 ผลผลิต  

ผลผลิต ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) ผลผลิตเชิงปริมาณ 1)......................................... 

2) ......................................... 
1) .............................................. 
2) .............................................. 

2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ 1).......................................... 
2) ......................................... 

1) .............................................. 
2) .............................................. 

 2.10.2 ผลลัพธ์ (ภายหลังจากทีเ่สร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 30 วัน) 
ผลผลิต ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1)......................................... 
2) ......................................... 

1) .............................................. 
2) .............................................. 

2) ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1).......................................... 
2) ......................................... 

1) .............................................. 
2) .............................................. 

 2.10.3 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (ภายหลังจากทีเ่สร็จสิ้นโครงการไป เกินกว่า 30 วัน) 
  1) ............................................................................................... ................................................... 
  2) ..................................................................................................................................................  

          3) .................................................................................................................................................. 

2.11 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการทำงานในอนาคต เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการนี้ หรือไม่ 
อย่างไร…….....……………………………………………..…..…………………………...………………………..............…………………. 
..................….…………………………………………………………….….…..……………………...………………………..............……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความครบถ้วนของเอกสาร  

       ครบถ้วน 

   ไม่ครบถ้วน 

ที ่
ผู้ขอรับเงินฯ 

 
รายการเอกสาร 

มูลนธิิ สมาคม ชมรม องค์กร
สาธารณประโยชน์หรือองค์กร

สวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน 

หน่วยงาน
ของรัฐ 

มี ไม่มี จำนวน 

1 สำเนาบตัรประชาชนผู้เสนอขอ  
(ผู้มอีำนาจลงนาม) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

⚫ ⚫    

2 สำเนาตราสาร/ขอ้บังคับ/การจดทะเบยีน
ของหน่วยงาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจลงนาม) 

⚫ x    

3 สำเนารายชื่อคณะกรรมการบริหาร
หรืออำนวยการ และสำเนาคำสั่ง
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือสญัญาจ้าง 
ของผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผูม้ีอำนาจลงนาม) 

⚫ x    

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่ 
ของผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผูม้ีอำนาจลงนาม) 

x ⚫    

4 สำเนารายงานการประชุมประจำปี ที่แสดง
งบการเงินของหน่วยงาน (ครั้งล่าสุด) 
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อำนาจลงนาม) 

⚫ x    

5 ข้อเสนองานวิจัย (Proposal) 
(สำหรับงานวิจัย) 

⚫ ⚫    

6 กำหนดการ (สำหรับโครงการทีมี่
กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา) 

⚫ ⚫    

7 คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมหลักฐาน 

⚫ ⚫    

 
 
          ลงชื่อ……………………………….…....……….........…ผู้มอีำนาจลงนาม 

 (……………………………..………………………) 
                    ตำแหน่ง………….............………...........……………… 
                         

(ผู้มอีำนาจลงนาม : คือ ผู้ขอรับเงินสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันในนามหน่วยงาน/องค์กร ตาม
หนังสือจดทะเบียน/ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กร  หรือผู้ที่ไดร้บัมอบอำนาจ) 
หมายเหตุ : กรณีมีการมอบอำนาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ พร้อมหลักฐาน 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผลการพิจารณาเบื้องต้น 

 
        ความเห็น ............................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................... ................................................................................... 

 
                

ลงชื่อ………........………………….………….......……ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น 
        (……………….…………..……….....…………)  
ตำแหน่ง…………………………..…..........………………. 

สังกัด…………………………..…..........………………..…..   

เบอร์โทร. ............................................................. 
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(ตัวอย่าง) 

แนวทางการเขียนโครงการ 
-------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ 
1) มีความกระชับ ชัดเจน  
2) ควรสื่อถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3) กรณีงานวิจัยที่มีชื่อภาษาอังกฤษ ต้องระบุให้ครบถ้วน 

2. หลักการและเหตุผล  
1) แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา ความจำเป็น หรือความสำคัญในการจัดทำโครงการ อธิบายสภาพปัญหา

หรือความต้องการในพ้ืนที่ที่จะดำเนินโครงการ เช่น สถานการณ์ หรือข้อมูลความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ
ในพ้ืนที่ ในสถานศึกษา ในชุมชน ข้อมูลเชิงสถิติ กรณีที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดปัญหากับใคร อย่างไร มีผลกระทบ
อย่างไร เป็นต้น 

2) เขียนให้ชัดเจนและกระชับ  
(หลักการและเหตุผลจะเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ และกิจกรรมของโครงการ) 

3. วัตถุประสงค ์ 
ระบุความต้องการที่จะดำเนินการเพ่ือตอบสนองปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ต้องสอดคล้องกับหลักการ

และเหตุผล และสามารถวัดผลได้ (ไม่ควรระบเุกิน 3 ข้อ) เช่น 
1) เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2) เพ่ือป้องกันปัญหาและแก้ไขการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศใน......................... 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
4) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมิติความแตกต่างระหว่างเพศ 
5) เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
6) เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศของ............ 
7) เพ่ือกำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
8) เพ่ือศึกษา.............. (งานวิจัย) 

ฯลฯ 

4. กลุ่มเป้าหมาย (สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ) เช่น 
1) นักเรียน ระดับชั้น................. จาก...................................... จำนวน..................คน 
2) ครูอาจารย์ นักวิชาการ สาขา........................... คณะ..................................... จาก..........................

จำนวน..................คน  
3) ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา จาก......................................... จำนวน..................คน 
4) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด................ จำนวน ......... คน 
5) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน ........ คน 
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6) แกนนำสตรี/สตรีในชุมชน จากตำบล......................... อำเภอ..........................จังหวัด............................ 

จำนวน...................คน 
7) เจ้าหน้าที่บคุลากรในสังกัด .............. จำนวน ........ คน 
8) ผู้นำชุมชน จาก ...................... จำนวน .................. คน  
9) คนที่มีความหลากหลายทางเพศ จาก ...................... จำนวน .................. คน 

ฯลฯ 
รวมจำนวน ............ คน 

5. พื้นที่ดำเนินโครงการ  ระบุพ้ืนที่ปฏิบัติการในภาพรวมโครงการให้ชัดเจน เช่น จัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ให้ระบุเป็นห้วงระยะเวลาที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้ เช่น  
ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 25.... 

7. รายละเอียดกิจกรรม (ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
1) ระบุชื่อกิจกรรมทุกกิจกรรม และอธิบายการดำเนินการโดยสังเขปว่าจะดำเนินการอย่างไร 
2) ระบุสถานที่จัดกิจกรรมให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เช่น 
3) ห้องประชุมโรงเรียน....................................อำเภอ....................................... จังหวัด......................................,  

ห้องประชุม อบต...........................................อำเภอ.....................................จังหวัด......................................, 
โรงแรม.........................................................อำเภอ.......................................จังหวัด.......................... เป็นต้น 

4) ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้เห็นลักษณะกิจกรรมอย่างชัดเจน 
5) ระบุงบประมาณ 

ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม เช่น 
(1) การบรรยายหัวข้อ ................ โดยวิทยากรจาก........................... 
(2) การเสวนา/อภิปราย หัวข้อ ...................... โดยวิทยากรจาก...........................  (ไม่เกิน 5 คน) 
(3) กิจกรรมกลุ่ม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ................ โดยวิทยากรจาก........................... 
(4) POWER WALK หวัข้อ ................................ โดยวิทยากรจาก........................... 
(5) บทบาทสมมติ โดยวิทยากรจาก........................... 
(6) การติดตามและประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยวิทยากรจาก........................... (พร้อมกำหนด

ห้วงระยะเวลาดำเนินการ) 
(7) การถอดบทเรียน โดยวิทยากรจาก...........................  (พร้อมกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ) 

ฯลฯ 
 *** ถ้าเป็นไปได้ใหท้ำเอกสารแนบรายละเอียดของวิทยากรในแต่ละกิจกรรมพร้อมแนบประวัติวิทยากร*** 

(8) การผลิต ควรระบุรายละเอียดและเนือ้หาให้ชัดเจน เช่น 
❖ เนื้อหาสาระหรือประเด็นหลักของการนำเสนอ (ข้อมูลด้านเพศ/ข้อมูลทางด้านกฎหมาย เป็นต้น) 
❖ ประเภทของสื่อที่จะผลิตให้ชัดเจน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์/สปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์/สารคดีสั้น/

คลิปวิดีโอ เป็นต้น 
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❖ รูปแบบของสื่อที่จะผลิต เช่น ผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 ความหนา 80 แกรม พับสองทบ พิมพ์สองสี, 

ภาษาที่ใช้ (ภาษาไทยกลาง/ภาษาถิ่น/ภาษาชาติพันธุ์ ต้องระบุภาษาให้ชัดเจน) ระบบที่ใช้ใน
การผลิต เป็นต้น กรณีเป็นการผลิตสปอตวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถเสนอพร้อมบทบรรยาย/
สคริปต์/สตอรี่บอร์ด/เทป/ตัวอย่างสื่อได ้ 

❖ ช่องทางการเผยแพร่ ให้ระบุมาทั้งหมด เช่น ในการประชุม/สัมมนา/การฝึกอบรม เว็บไซต์ สื่อ
ออนไลน์ (Youtube Facebook Instagram Twitter) เป็นต้น 

❖ ในตอนท้ายระบุตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อที่ผลิตอย่างชัดเจนว่า “สื่อชุดนี้ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทยีมระหว่างเพศ”  

ฯลฯ 

ตัวอย่างหัวข้อวิชา (สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ) เช่น 
(1) บรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
(2) บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศใน ........................................ 
(3) บรรยาย เรื่อง การเข้าถึงกลไกและความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
(4) กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ใน ................. 
(5) บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการทำงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในระดับพ้ืนที ่........ 
(6) บรรยาย เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(7) กิจกรรม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพศหลากมิต ิ
(8) บรรยาย เรื่อง การเลือกปฏิบัติ การตีตรา การกีดกัน และความรุนแรงทางเพศ 
(9) บรรยาย เรื่อง อคติทางเพศและการปรับทัศนคติของสังคม 
(10) บรรยาย เรื่อง อคติและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ฯลฯ 

ผู้ทีส่ามารถเชิญเป็นวิทยากรได้ เช่น 
(1) บุคลากรผู้มีความรู้/ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญ/ปฏิบัติหน้าทีด่้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จาก 

- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
- ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

(2) นักกฎหมายที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(3) นักวิชาการ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(4) ผู้มีความรู้/ประสบการณ์/เชี่ยวชาญ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากองค์การพัฒนา

เอกชน 
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8. งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ระบุจำนวนงบประมาณรวมที่ต้องการ และแยกรายละเอียด
งบประมาณในแต่ละกิจกรรมลงในตารางให้ชัดเจน (สามารถเพ่ิมตารางค่าใช้จ่ายได้) เช่น 

1) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนกี่คน คนละก่ีบาท จำนวนกี่มื้อ เป็นเงินเท่าไร 
2) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวนกี่คน กีช่ั่วโมง ชั่วโมงละก่ีบาท เป็นเงินเท่าไร 
3) ค่าวัสดุ จำนวนกี่คน คนละก่ีบาท เป็นเงินเท่าไร 
4) กรณีผลิตสื่อ ให้ระบุชนิดของสื่อ คุณลักษณะ จำนวน ราคาตอ่หน่วย 
5) กรณีงานวิจยั  

❖ หากมีการขอสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย ให้ระบุระดับตำแหน่งของหัวหน้าโครงการ เช่น 
ศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ข้าราชการ/พนักงาน 

❖ กรณีมีการจ้างบุคลากร ให้ระบุวุฒิการศึกษา เป็นนิสิต/นักศึกษาหรือบุคคลภายนอก 
ฯลฯ 

9. ในกรณีที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียง  
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนสามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ (ถ้ามี) 
  กรณีที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ให้ระบุว่าขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรใด 
จากหน่วยงานใด จำนวนเท่าใด เช่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคม ก. จำนวน 50,000 บาท ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก อบต. ข. ให้ใช้สถานที่ในการ........ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

10. ตัวช้ีวัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ (ภายหลังจากท่ีเสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 30 วัน) 
1) ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) เป็นรูปธรรม มีทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพสามารถวัดได้ (ใน 1 ข้อควรมีตัวชี้วัดเดียว วัดเรื่องเดียว) 
3) สามารถทำได้จริง 
4) เครื่องมือที่ใช้วัด ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการและกิจกรรม เช่น 

- แบบทดสอบ/แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการบรรยาย 
- การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม 
- การถอดบทเรยีน  
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
 

ตัวอย่างผลผลิต 
ผลผลิต ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ผลผลิตเชิงปริมาณ คือ ผลโดยตรงที่
เกิดข้ึนทันทีหลังจากการดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้น และสามารถนับได้ ซึ่งเชื่อมโยง
กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เช่น 
- จำนวนแกนนำเครือข่ายที่ได้รับการอบรม 

เช่น 
- 50 คน 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ คือ ประโยชน์ที่
ได้รับ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เช่น 
- แกนนำเครือข่ายที่ได้รับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง .................... 
 

เช่น 
- ร้อยละ 80 

 
 

 
ตัวอย่างผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ ผลที่เป็น
เป้าหมายของโครงการหรือผลต่อเนื่อง
จากผลกระทบ ที่เกิดขึน้หลังจากการ
ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไม่เกิน 30 วัน 
และสามารถนับได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลผลิต
ของโครงการ 

เช่น 
- มีศูนย์ประสานงานใน 3 ชุมชน  

เช่น 
- ชุมชนละ 1 แห่ง 

2) ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ ผลสุดท้ายที่
ได้รับ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เช่น 
- ศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านความ
เท่าเทียมระหว่างเพศในชุมชนมีความ
พร้อมในการเฝ้าระวังและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในชุมชน 
 

เช่น 
- ร้อยละ 80 
 
 

10.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ภายหลังจากท่ีเสร็จสิ้นโครงการไป เกินกว่า 30 วัน) 
1) สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2) เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วนอกเหนือจากผลผลิตและ

ผลลัพธ์ อาจเกิดได้ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว 
ตัวอย่างผลที่คาดว่าจะได้รับ เช่น 
1) สมาชิกในครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทำให้สมาชิกใน

ครอบครัวอยู่ร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศ เพศสภาพ และอัตลักษณ์ทางเพศ 

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ Bully ในสถานศึกษา 
3) การดำเนินงานศูนย์ประสานงานในชุมชนทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรืออาสาสมัครกันในชุมชน  

ในการร่วมกันการป้องกันและแก้ไขการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในชุมชน 
 

- 77 -



 
11. หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการทำงานในอนาคต เม่ือสิ้นสุดการดำเนินโครงการนี้  

1) เป็นสิ่งที่มกีารวางแผนหรือจัดทำแผนไว้ว่าจะมีการดำเนินต่อเนื่องอย่างไร หลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 
2) เป็นลักษณะของการพัฒนาหรือความก้าวหน้าจากการดำเนินโครงการ  
เช่น 

- จัดทำแผนบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
ในปีงบประมาณถัดไป 

- จดัทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อ ........................ 
- ขยายผลในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ...................... 
- ขยายผลโดยการดำเนินการในพ้ืนที่ ........................ 
ฯลฯ 

12. ผู้มีอำนาจลงนาม คือ ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน โดยปกติคือผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ที่มีชื่อระบุในหนังสือจดทะเบียน/ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กร ฯลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตาม
หนังสือมอบอำนาจ/คำสั่งมอบอำนาจ 

13. พิจารณาโครงการเบื้องต้น ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือ
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว หรือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือ 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี 

*กรณีงานวิจัยต้องแนบข้อเสนองานวิจัย (Proposal) โดยประกอบไปด้วย เช่น 
 1) ชื่อโครงการวิจัย    2) ความสำคญัและท่ีมาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
 3) คำถามการวิจัย    4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5) ขอบเขตของการวิจัย   6) ทฤษฎี สมมติฐานกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    8) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 9) เอกสารอ้างอิง    10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 11) หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 12) แผนการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
 13) วิธีการดำเนินการวิจัย   14) เครื่องมือทีใ่ช้ 
 15) ประชากร    16) กลุ่มตัวอย่าง/การสุ่มตัวอย่าง 
 17) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   18) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 19) ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงาน 20) งบประมาณของโครงการวิจัย 
 21) ประวัติคณะผู้วิจัย/ผลงาน 
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ภาคผนวก 4 

สัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทนุส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(กทพ. 2) 
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สัญญารับเงินสนับสนุน 

จากกองทุนสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

             สัญญาเลขที่.......(1)......../...............
      

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ............................... (๒).................................. ตำบล/แขวง............. (๓)..................... 
อำเภอ/เขต............. (๔)...................... จังหวัด.............. (๕)................... เมื่อวันที่......... เดือน........ (๖)................. พ.ศ. ....... 
ระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย.............................................................................................. 
ตำแหน่ง............................. (๗)...................................... ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ที.่.................... ลงวันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ............  และคำสั่ง................ (๘).............. ลงวันที่........... 
เดือน.......................... พ.ศ. ............ เกี่ยวกับคำสั่งมอบอำนาจช่วงหรือคำสั่งปฏิบัติราชการแทน หรือคำสั่ง
รักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินสนับสนุน” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ (ระบุชื่อผู้ขอรับเงินสนับสนุน)................................. (๙)..................................................................  
มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่........... (๑๐)................. หมู่ที่............................ ถนน..................................................  
ตำบล/แขวง........................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................. 
โดย............................ (๑๑).............................................. ตำแหน่ง................................................... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
ปรากฏตามหนังสือ............................... (๑๒)...................................................................... แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ผู้ให้เงินสนับสนุนตกลงให้เงินสนับสนุนและผู้ขอรับเงินสนับสนุนตกลงรับเงินสนับสนุน จำนวน
......................... (๑๓)................................. บาท (............................................................................................)
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ........................................ (๑๔).................................................... ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่.................. วันที่....... เดือน............... พ.ศ. ...... แนบท้ายสัญญานี้ 

ข้อ ๒ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่เกี ่ยวข้องทุกประการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งที่ได้ใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ทำสัญญานี้และที่จะใช้บังคับ
ต่อไปในภายหน้า 

ข้อ ๓ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่ได้ หากผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 
หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ดำเนินโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศก่อนทุกครั้ง 

ข้อ ๔ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินสนับสนุนตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว หรือผู ้ที ่ ได้รับมอบหมายตรวจสอบผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนที่ได้รับ และผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนที่ได้รับ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

/ส่งเสริม ... 

แบบ กทพ. ๒ 
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๒ 

 
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แบบ กทพ. ๓) ที่กำหนด ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนนำเงินไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เงินสนับสนุนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากผู้ให้เงินสนับสนุนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ไ ด้รับเงินสนับสนุน 
จนกว่าจะชดใช้เงินคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น 

ข้อ ๕ หากผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีเงินเหลือจากการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนจะต้องส่งคืนเงินสนับสนุนที ่เหลือพร้อมดอกเบี ้ยที ่เกิดขึ ้น (หากมี) ให้แก่ผู้ ให้เง ินสนับสนุน 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๖ ในกรณีผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เงินสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนทราบ โดยจะกำหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้ให้เงินสนับสนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืนให้แก่ 
ผู้ให้เงินสนับสนุนตามจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยังไม่ได้มีการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ที่ได้รับในขณะที่มีการบอกเลิกสัญญา หรือตามจำนวนคงเหลือในวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ได้มีการใช้จ่ายเงินที่สนับสนุนที่ได้รับไปบ้างแล้วในขณะที่มีการบอกเลิกสัญญา หรือตามจำนวนเงินที่ผู้ให้เงินสนับสนุน
จะพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วัน
บอกเลิกสัญญาจนถึงวันใช้เงินสนับสนุนคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่ผู้ให้เงินสนับสนุน ผู้ให้เงินสนับสนุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้ขอรับเงินสนับสนุนอีกด้วย 

ข้อ ๘ เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๘.๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ๘.๒ ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ กรณีข้อความ

ในเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้เงินสนับสนุน 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็น ๓ (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ (๑๕)   
 
 
 
ลงชื่อ..................... (๑๖)..................ผู้ให้เงินสนับสนุน      ลงชื่อ.............. (๑๗).................ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
      (...............................................)                               (..........................................)   
 ตำแหน่ง...........................................                        ตำแหน่ง................................................           
 
 
ลงชื่อ....................... (๑๘)...................พยาน                ลงชื่อ................... (๑๘)................พยาน 
     (....................................................)                      (..............................................)   
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๓ 

 

คำอธิบายการจัดทำสัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. ๒) 
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
ในการทำสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้จัดทำสัญญา

รับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2) จำนวน ๓ ชุด ซึ่งการเขียนรายละเอียดในสัญญารับเงินสนับสนุน ให้เป็นไป
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(๑) “สัญญาเลขที่......./.........” ให้ลงเลขที่สัญญา ซึ่งกำหนดเป็นการเฉพาะสำหรับสัญญารับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนส ่งเสร ิมความเท่าเท ียมระหว่างเพศในปีงบประมาณนั ้น ตามลำดับ กล ่าวคือ  
โดยเริ่มตั้งแต่สัญญาเลขที่ ๑/๒๕61, ๒/๒๕61, ๓/๒๕61 ตามลำดับ ไม่ควรใช้เลขสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาอ่ืน
ของหน่วยงาน (เช่น จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว แล้วแต่กรณี) 

(๒) “สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ...” ให้ระบุสถานที่ทำสัญญา เช่น กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๓) “ตำบล/แขวง...” ให้ระบุชื่อตำบล ซึ่งสถานที่ทำสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบล หรือชื่อแขวงนั้น 
เชน่ ตำบล... แขวงทุ่งพญาไท 

(๔) “อำเภอ/เขต...” ให้ระบุชื่ออำเภอ ซึ่งสถานที่ทำสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอ หรือชื่อเขตนั้น 
เชน่ อำเภอ... เขตราชเทวี 

(๕) “จังหวัด...” ให้ระบุชื่อจังหวัด เช่น จังหวัด...  กรุงเทพมหานคร 

(๖) “เม่ือวันที่..... เดือน....... พ.ศ. ....” ให้ลงวันที่/เดือน/พ.ศ. ซึ่งเป็นวันที่ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ได้รับเงินสนับสนุน เช่น ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมารับเงินวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ให้ลงวันที่ดังกล่าวในสัญญา 
เป็นต้น  

 (๗) “โดย............ ตำแหน่ง............” ให้ระบุชื่อและตำแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนาม
ในสัญญา เช่น โดย นาย ก. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือ โดย นาย ข. 
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ โดย นาย ค. ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด... ผู้รับมอบอำนาจ 

(๘) “ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่..... ลงวันที่.... เดือน........ 
พ.ศ. ....” ให้ระบุเลขที่คำสั่งและวันที่ เดือน ปี ที่ออกคำสั่งมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน 
(แบบ กทพ. ๒) ในฐานะผู้ให้เงินสนับสนุนแทนอธิบดี 

ในกรณีท่ีอธิบดีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ลงนามในสัญญาแทน ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของประกาศฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. ๒) ได้ 
โดยมีการมอบอำนาจช่วงหรือปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการ แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ให้ระบุเลขที่คำสั่งและ
วันที่ เดือน ปี ที่ออกคำสั่งด้วย  

(๙) “(ระบุชื่อผู้ขอรับเงินสนับสนุน)...” ให้ระบุชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ ที่ขอรับเงิน
สนับสนุน  

(๑๐) “มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่... หมู่ที่... ถนน... ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต... จังหวัด...” ให้
ระบุท่ีอยู่สำนักงานของผู้ขอรับเงินสนับสนุน หากผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีสำนักงานมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ระบุที่ตั้ง
สำนักงานตามที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการรับรอง 
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(๑๑) “โดย.....ตำแหน่ง.....” ได้แก่ ชื่อผู้รับเงินสนับสนุน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ 

ผู้มีอำนาจลงนามในแบบขอรับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. ๑) หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม  
ในกรณีท ี ่ผ ู ้ขอร ับเง ินสน ับสน ุนไม ่อาจมาร ับเง ินสน ับสน ุนและลงนามในส ัญญาร ับเง ินสนั บสนุน 
ด้วยตนเองได้ 

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในแบบขอรับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. ๑) เป็นผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือ 
จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน/ได้รับการรับรอง ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ 

(๑๒) “ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ...” ให้ระบุหนังสือจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน/
ได้รับการรับรอง ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ และถ้ามีการมอบอำนาจให้ระบุหนังสือมอบอำนาจ
ด้วย เช่น “ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ....................” หรือ “ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏ
ตามหนังสือ.................... และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...............” ทั้งนี้ จะต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมไว้
กับสัญญารับเงินสนับสนุน 

ในกรณีการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมารับเงินสนับสนุนแทน ให้ดำเนินการดังนี้ 
(ก) ต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการรับมอบอำนาจให้ชัดเจน  
(ข) ลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
(ค) ลงลายมือชื่อพยานอย่างน้อยสองคน  
(ง) หนังสือมอบอำนาจต้องระบุเรื่องที่ให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน เช่น 

“มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนและรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ” เป็นต้น เพราะหากมอบอำนาจให้เฉพาะเรื่องใดผู้รับมอบอำนาจย่อมมีอำนาจทำ การแทนได้
เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบเท่านั้น เช่น “มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน” ผู้ รับมอบอำนาจย่อมมี
อำนาจเฉพาะลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนเท่านั้น ไม่มีอำนาจรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพราะผู้มอบอำนาจ
ไม่ได้มอบอำนาจในการรับเงินสนับสนุนให้ด้วย เป็นต้น  

ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท หรือกระทำการ
มากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท แล้วแต่กรณี 
 (จ) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้และรับรอง
ความถูกต้องของสำเนาบัตรดังกล่าวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
  (ฉ) นำเอกสารดังกล่าวมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับเงินสนับสนุน  

(ช) ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจที่ได้รับมอบนั้นให้แก่ผู้อื่นอีกไม่ได้ และหากผู้มอบอำนาจตาย
ก่อนผู้รับมอบอำนาจจะทำหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบ หนังสือมอบอำนาจนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ 

(๑๓) “ข้อ ๑ ผู้ให้เงินสนับสนุนตกลงให้เงินสนับสนุนและผู้ขอรับเงินสนับสนุนตกลงรับเงินสนับสนุน 
จำนวน…………..บาท (..................)” ให้ระบุจำนวนเงินสนับสนุนที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนได้รับเป็นตัวเลข และ
ภายในวงเล็บให้ระบุเป็นตัวอักษร ซึ่งจำนวนเงินที่แสดงทั้งตัวเลขและตัวอักษรต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าจำนวนเงิน
ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือเอาจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรเป็นสำคัญ 

(๑๔) “เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ...” ให้ระบุชื่อโครงการให้ตรงกับชื่อโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

/(๑๕) ... 
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(๑๕) ในการทำสัญญารับเงินสนับสนุน ให้จัดทำสัญญาเป็น 3 ฉบับ โดยให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน

ยึดถือไว้หนึ ่งฉบับ ผู ้ให้เงินสนับสนุนยึดถือไว้หนึ่งฉบับ และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เก็บสัญญาไว้หนึ่งฉบับ 

(16) “ลงชื่อ...ผู้ให้เงินสนับสนุน” ให้ลงชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามในสัญญารับเงิน
สนับสนุนแทนอธิบดี ในช่องลงชื่อหน้าสุดท้ายของสัญญา และให้ลงชื่อในตอนท้ายของหน้ากระดาษทุกหน้าของสัญญาด้วย 

(๑๗) “ลงชื่อ...ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ให้ลงชื่อผู้ขอรับเงินสนับสนุนหรือผู้รับมอบอำนาจให้รับ
เงินสนับสนุน ในช่องลงชื่อหน้าสุดท้ายของสัญญา และให้ลงชื่อในตอนท้ายของหน้ากระดาษทุกหน้าของสัญญาด้วย 

(๑๘) “ลงชื่อ...พยาน” ให้ลงชื่อพยานที่รู้เห็นการรับเงินสนับสนุน ซึ่งจะเป็นฝ่ายผู้ให้เงินสนับสนุน 
หรือฝ่ายผู้ขอรับเงินสนับสนุนก็ได้ ในช่องลงชื่อหน้าสุดท้ายของสัญญา ทั้งนี้ ควรจะให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย
เป็นผู้ลงชื่อเป็นพยานในสัญญารับเงินสนับสนุน 

 
 
 

------------------------------------------------- 
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๖ 

 
บันทึกต่อท้ายสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

สัญญาเลขที่............................ ลงวันที่ ................................ 
 

1. ผู้ขอรับเงินสนับสนุน จะต้องส่งใบเสร็จรับเงิน ไปยังกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน 

2. ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
     2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แบบ กทพ. 3) ให้ครบถ้วน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมภาพถ่าย
ประกอบ  

2.2 เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงทุกรายการที่ได้รับอนุมัติ (โดยไม่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม) 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  
โดยต้องมีเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

 3. หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน ส่งคืน
เงินดังกล่าวให้แก่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
โดยสามารถดำเนินการได ้ดังนี้ 

     วิธีที่ 1 ชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
    1) กรอกใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) โดยในช่องของชื่อหน่วยงาน (ส่วนราชการ) และ ชื่อ – สกุล 

(ผู้ชำระเงิน) เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ให้ใส่ข้อมูลของผู้ขอรับเงินสนับสนุน และใส่จำนวนเงิน 
ที่จะส่งคืนทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
     2) นำใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ชำระผ่านช่องทางบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อครั้ง) 
     3) ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยจำกัด 
(มหาชน)  

     วิธีที่ 2 ชำระผ่าน Mobile Banking 
     1) เข้า Application Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
     2) เลือกจ่ายเงิน และค้นหาที่หมวดหมู่ โดยพิมพ์คำว่า กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือค้นหา 
     3) ใส่เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ของผู้ชำระเงิน และกรอกจำนวนเงินที่จะส่งคืนเงิน และเลือกจ่ายเงิน 
     4) จะได้รับสลิปโอนเงินจาก Application Krungthai NEXT  

 4. หลังจากดำเนินการส่งคืนเงินตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญานี้แล้ว 
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน ทำหนังสือแจ้งคืนเงินพร้อมแนบหลักฐานการคืนเงินดังกล่าวส่งไปยังกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศทราบโดยเร็วที่สุด 

 5. ผู้ขอรับเงินสนับสนุน สามารถติดต่อกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในวันและเวลาราชการ 
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2642 7742 และสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ  
ให้ถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันส่งเอกสาร โดยส่งมาที่ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

ลงชื่อ .............................................................. ผู้ให้เงินสนับสนุน 
           (................................................) 
  ตำแหน่ง .................................................... 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
            (...........................................) 
ตำแหน่ง .............................................. 
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 ภาคผนวก 5 
แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (กทพ. 3) 
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1 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

--------------------------------- 
 

1. ชื่อ มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ที่ได้รับเงินสนับสนุน……………………………………………………………........ 
    เลขที่.............................หมู่ที่......................ถนน..........................................ตำบล/แขวง...................................... 
    อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์................. ...................... 

2. ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... ................. 

3. สัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2) เลขท่ี.................................ลงวันที่....................................................... 

4. วัตถุประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

(ภายใน 30 วัน 
หลังเสร็จสิ้นโครงการ) 

........……………………………… 
 

.................................. ............................................ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
.......................................... 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
........................................... 

............................................ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
.......................................... 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
........................................... 

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการ 
5.1  งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเทียมระหว่างเพศ   จำนวน......................บาท 
5.2  การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก.................................................... จำนวน......................บาท 
5.3 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก......................................................... . จำนวน......................บาท 
5.4 การสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ จาก........................................................................ จำนวน......................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร).................................................................... ........ จำนวน......................บาท 

6. พื้นที่ดำเนินโครงการ ณ ……………………………………………………………………….........………………………… 
 ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... 

7. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่………...……เดือน…………………...พ.ศ. .…………………  
ถึงวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...........................รวมระยะเวลา............................วัน 
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8. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนคน 
   หญิง……............ คน        ชาย………...........คน   
      บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 รวมทั้งสิ้น........................คน 

 9. การดำเนินโครงการ (โปรดระบุทุกกิจกรรม) 
     กิจกรรมที่ 1 (ระบุ)................................................................................ .............................................................. 
  การดำเนินงานโดยสังเขป ..................................................................... .............................................................. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  สถานที่จัดกิจกรรม..................................................................... .......................................................................... 
  งบประมาณท่ีใช้................................................................................................................................................... 

  กิจกรรมที่ 2 (ระบุ)................................................................................ ............................................................ 
  การดำเนินงานโดยสังเขป ..................................................................... .............................................................. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  สถานที่จัดกิจกรรม............................................................................................................................................... 
  งบประมาณท่ีใช้..................................................................... .............................................................................. 

10. เครื่องมือที่องค์กรขอรับการสนับสนุนใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ  
        การประชุมถอดบทเรียน          สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   ใช้แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม/จัดกิจกรรม      การลงพ้ืนที่/เยี่ยมบ้าน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. ................. 

11. ปัจจัยท่ีนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนนิโครงการ 
11.1..................................................................................................................................................................  
11.2........................................................................................................................... ....................................... 
11.3....................................................................................... ........................................................................... 
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12. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร  

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน วิธีการแก้ไขปัญหา 

12.1  

12.2  

12.3  

12.4  

13. การประสานความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ฯลฯ 
  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงานอื่น 
 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก..................................................................................................... ........... 
 ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้/เอกสารเผยแพร่ จาก……………………………….……………………………………… 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบ จาก........................................................จำนวน......................บาท 
 ขอรับการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม จาก................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ ......................................................................................................... ................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. แผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการนี้ มีหรือไม่ อย่างไร 
    ไม่มีแผน 
       มีแผนดำเนินการ ดังนี้ ……………………………………………….……………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

15. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 15.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 15.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    15.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
    15.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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16. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
  ระหว่างเพศ 

    พึงพอใจ 

     ยังต้องปรับปรุง  
            (1) ............................................................................................................................. ................................. 
            (2) ................................................................................. ............................................................................. 
            (3) ......................................................................................................................... ..................................... 

 
 
        

          (ลงชื่อ)................................................................ผู้มอีำนาจลงนาม 
(..........................................................) 

                                  ตำแหน่ง .............................................................. 
                                           วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............ 
                                เบอร์โทรศัพท์................................................................ 

 
หมายเหตุ : 1. ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ (แบบ กทพ. 3)  และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน 

    ต่อกรมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 2. ผู้มีอำนาจลงนาม หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน โดยปกติคือผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุด 
    ขององค์กรที่มีชื่อระบุในหนังสือจดทะเบียน/ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กร ฯลฯ หรือ 
    ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ/คำสั่งมอบอำนาจ 
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ภาคผนวก 6 
แบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา (สำหรบัผู้เข้าร่วม) 
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(    ) หญิง 
(    ) ชาย 
(    ) อื่น ๆ (ระบุ) .................. 

แบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา 
 โครงการ................................................................................................................................... 

            หน่วยงาน.................................................................................................................................... 
        วันที่............................................................... 

ข้อมูลทั่วไป              ระดับการศึกษา 
ช่ือ ................................................นามสกลุ.............................................อายุ.................ปี    เพศ                     
ที่อยู่/สังกัดหน่วยงาน ...................................................................................................... 
ประสบการณ์การทำงานด้านสังคม  (    ) ด้านเด็ก        (    ) ด้านสตรี          (    ) ด้านครอบครัว     (    ) ด้านผู้สูงอายุ        (     ) ด้านคนพิการ 
 (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)              (    ) ด้านความเท่าเทียมระหวา่งเพศ/ความเสมอภาคระหว่างเพศ   (    ) ด้านอื่นๆ (ระบุ) ................................... 

กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพียงใด เกี่ยวกับหลักสูตรที่ท่านเข้าอบรม 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

1.1 ก่อนการอบรม     
1.2 หลังการอบรม     
1.3 ท่านสามารถนำความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ได้เพียงใด 

    

 

2. ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

2.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม     
2.2 เอกสารประกอบการอบรม     
2.3 สื่อ/เทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรม     
2.4 สถานที่จัดอบรม     
2.5 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม     
2.6 การประสานงานและการอำนวย
ความสะดวกของเจ้าหนา้ที ่

    

2.7 ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การอบรม 

    
 

3. เนื้อหาสาระ 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

๓.๑ ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
วิทยากรและการถ่ายทอดความรู ้

    

(๑) ความรู้ในเน้ือหาของวิทยากร     
(๒) กระบวนการในการถ่ายทอด
ชัดเจน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

    

(๓) การบริหารเวลาของวิทยากร     
(๔) การตอบข้อซักถาม     
(๕) ความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร
โดยรวม 

    

(๖) วิทยากรที่ควรปรับปรุง ........................................................................................ 
เร่ืองทีว่ิทยากรควรปรับปรุง ....................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
(๗) หัวขอ้การบรรยายที่ควรปรับปรุง......................................................................... 
.................................................................................................................................... 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
๓.๒ ระดับความรู ้     
(๑) ความรู้ที่มกี่อนเขา้ร่วมกจิกรรม     
(๒) ความรู้ที่ได้รับหลังจากเขา้ร่วม
กิจกรรม 

    

(๓) ความรู้ที่ได้รับตรงความตอ้งการ     
(๔) ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรอืการ
ทำงานได ้

    

 

4. หากมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ ท่านมีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่ 

      สนใจ         ไม่สนใจ        เฉย ๆ 
5. ท่านต้องการทราบความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองใดอีก (ระบุ) 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้  

(     ) ประถมศึกษา 
(     ) มธัยมศึกษา 
(     ) ปริญญาตร ี
(     ) ปริญญาโท 
(     ) อื่นๆ (ระบุ) .......... 

สำหรับผู้เข้าร่วม 
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