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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน 

การระดมทุน  การลงทุน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยท่ีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้มีระเบียบว่าด้วย
การบริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  การระดมทุน  การลงทุน  การจัดหา
ผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๗)  และมาตรา  ๓๓  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  การระดมทุน  การลงทุน  
การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“คณะกรรมการ  สทพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมความเทา่เทียมระหว่างเพศ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ผู้บริหารกองทุน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ทําหน้าที่บริหารกองทุน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง

เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม   

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง   

ข้อ ๖ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๗ เงินที่จะเข้าบัญชีกองทุน  ได้แก่ 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๔) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) รายได้อื่น 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   

หมวด  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 
 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  อธิบดี  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ  สทพ.  แต่งตั้งจํานวนสี่คน  
ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  จํานวนสามคน  และด้านการบริหารกองทุน  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการบริหารกองทุน   

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งดําเนินการ

เก่ียวกับการระดมทุน  การลงทุน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ  สทพ. 
ข้อ ๑๐ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  หรือเท่าที่จําเป็น

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 
ข้อ ๑๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑   

และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน  และคณะอนุกรรมการ  ให้ได้รับค่าตอบแทน  เบ้ียประชุม
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้มีกลุ่มบริหารกองทุนอยู่ในกรม  โดยมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับกองทุน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๒) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๓) เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ให้กลุ่มบริหารกองทุนมีโครงสร้างการบริหารงาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) งานนโยบายและแผนงาน 
(๒) งานการเงินและบัญชี   
(๓) งานกฎหมาย 
โดยให้มีอัตรากําลังที่เหมาะสมในการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน  โดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง 
กรณีมีเหตุผลความจําเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจประกาศปรับปรุงเปล่ียนแปลง

โครงสร้างการบริหารงาน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนทําหน้าที่บริหารกองทุนให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  โดยคํานึงถึงลักษณะการดําเนินงานของกองทุน  ความรับผิดชอบ  
ความประหยัด  และความคุ้มค่า  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีจ้างบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการสรรหามาเป็นผู้บริหารกองทุน  ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ   
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก  ให้ออกหรือเลิกจ้าง

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
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(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 
ข้อ ๑๗ ในการสรรหาผู้บริหารกองทุน  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

สรรหาคณะหน่ึง  จํานวนไม่เกินห้าคน  ทําหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุน   
และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา  โดยอาจเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสม
มากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ 

ข้อ ๑๘ การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และเง่ือนไขในการจ้างผู้บริหารกองทุน 
ที่ได้รับการสรรหา  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  ตามมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

ให้อธิบดี  เป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุน 
ข้อ ๑๙ การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติของตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  อํานาจหน้าที่  

ระยะเวลาการจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเลิกจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  ตามมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

ข้อ ๒๐ เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของกองทุน  พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

หมวด  ๓ 
การรับ  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้กรมเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ชื่อ  “บัญชีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”  เพื่อฝากเงินของกองทุน  และห้ามมิให้
นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ข้อ ๒๒ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน  กรมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารของรัฐ  
หรือธนาคารพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ  ๒๑  เพื่อใช้จ่าย 
ตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๓ เงินกองทุนที่ได้รับให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้ตามข้อ  ๒๑  ในวันที่รับเงิน   
หรืออย่างช้าภายในสามวันทําการนับแต่วันที่รับเงิน 

ข้อ ๒๔ เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 



   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๒) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(๓) เพื่อช่วยเหลือ  ชดเชยและเยียวยา  หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจาก 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้มี 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๖) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

(๗) เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการ  สทพ.  เห็นสมควร 
ข้อ ๒๕ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย  

ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับรายจ่ายประจําปี  และประมาณการ
กระแสเงินสด  ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  สทพ.  อย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี 

แผนการดําเนินงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวัน
เร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  เพื่อใช้ประกอบการกํากับดูแล  การบริหารกองทุนและติดตามการประเมินผล
การดําเนินงาน 

ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ตามข้อ  ๒๔  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด 

ข้อ ๒๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  สั่งจ่ายเงินกองทุนหลังจากได้รับการอนุมัติจาก  
คณะกรรมการบริหารกองทุนแล้ว 

หมวด  ๔ 
การระดมทุน  การลงทุน  และการจัดหาผลประโยชน์ 

 
 

ข้อ ๒๘ การระดมทุนด้วยการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน  ให้คํานึงถึงผลได้  ผลเสีย   
และประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับและเง่ือนไขเป็นการผูกพัน  จะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดเป็นการเฉพาะ   



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพันหรือต้องซ่อมบํารุงรักษา  ให้พิจารณาความคุ้มค่า
ของผลตอบแทนที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องเสียไป   

ข้อ ๒๙ ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคให้บันทึกบัญชีและจัดทําทะเบียนคุมตามระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม   

ข้อ ๓๐ ให้กรมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินอย่างน้อยสามคน  ดําเนินการตรวจรับ
ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙   

เงินที่ได้รับบริจาคจะต้องออกใบเสร็จรับเงินในนามกองทุนทุกคร้ัง 
ข้อ ๓๑ การนําเงินกองทุนไปดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริหารกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  และให้กระทําได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐ  หรือธนาคารพาณิชย์ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง  หรืออาวัล  หรือคํ้าประกันเงินต้นและดอกเบ้ีย 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

หมวด  ๕ 
การจัดการกองทุน 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํา
รายงานการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี 
ที่รับรองโดยทั่วไป  และการควบคุมภายในที่ดี 

ข้อ ๓๓ การปิดบัญชีให้กระทําปีละคร้ังโดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี  และให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํารายงานการเงินของกองทุน  ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี   

ข้อ ๓๔ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  และให้ทําการตรวจสอบ  รับรองรายงานการเงินของกองทุน  
และจัดทํารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี  และให้รายงาน 
เร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  สทพ.  โดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน  ให้กรมจัดส่ง
ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  
ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด 



   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๖ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทํารายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ส่งให้กรมบัญชีกลาง   
(๑) รายงานแผนรายรับและแผนรายจ่ายประจําปี 
(๒) รายงานผลรายรับและผลรายจ่ายรายเดือน 
(๓) งบทดรองรายเดือนและภาระผูกพัน  ณ  วันสิ้นเดือน 
(๔) รายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   
(๕) รายงานทางการเงินอื่น ๆ  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 
รูปแบบ  วิธีการจัดทํารายงานทางการเงิน  และระยะเวลาส่งรายงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 


