
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการอนุมตัิการใช้เงินและทรัพย์สิน 

ของกองทุนสง่เสรมิความเทา่เทียมระหว่างเพศ  (ฉบบัที ่ ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความคล่องตัว 
ในการด าเนินงาน  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๖  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  การระดมทุน  การลงทุน   
การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  จึงออก
ประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๕  ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน 
และทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง   ยื่นค าขอพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน   
โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรม  ในจังหวัดให้ยื่นต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น   
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิล าเนาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนั้น   เพ่ือพิจารณาเบื้องต้นพร้อมเสนอความเห็นก่อนส่งให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ  ๕  จะยื่นค าขอด้วยตนเอง  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
หรือยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมก าหนดก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน  จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
(๑) โครงการขนาดเล็ก  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาท 
(๒) โครงการขนาดกลาง  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่าย 

เกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(๓) โครงการขนาดใหญ่  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่ าใช้จ่าย 

เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินสามแสนบาท 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการก าหนด 

โดยอนุโลม” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ  ๙  ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  ในการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ให้ด าเนินการตามระเบียบ 
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด  โดยให้ท าสัญญารับเงินสนับสนุนตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และให้อธิบด ี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  มีอ านาจลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๕  ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



และทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การด าเนินการตามวรรคหนึง่  ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรม  ในจังหวัดให้ยื่นต่อส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน   
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น  หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
มีภูมิล าเนาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนั้น  และให้น าความในข้อ  ๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๘ การใดอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไข
การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  การด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้น  ให้เป็นไปตามที่ประกาศนี้ก าหนด  
เว้นแต่  กรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยื่นค าขอรับเงินสนับสนุนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่ามีสิทธิ
ได้รับการพิจารณานับแต่วันที่ยื่นค าขอรับเงินสนับสนุน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จินตนา  จันทร์บ ารุง 
อธิบดีกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๕


