
    

   
 

   
UN Women’s Empowerment Principles –  

Gender-Responsive Procurement Assessment Tool 

หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีของ UN Women -  
แบบประเมินการจัดซือ้จัดจ้างที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (GRP)  

 
 

 
The UN Women’s Empowerment Principles – Gender-Responsive Procurement (GRP) 
Assessment Tool allows companies to assess progress on their GRP policies and practices on 
gender-responsive procurement. This self-assessment tool is available to all WEPs signatories.  
 
Consisting of 31 questions, the tool identifies gaps and areas for improvement based on 

inputs provided by the company. 

 
The tool – guiding companies to work towards implementing WEPs Principle #5: Enterprise 

development, supply chain and marketing practices – was developed in consultation with 

companies from Asia and the Pacific and the European Union to ensure that the questions 

reflect real-life company practice and adhere to international standards and indicators. 

Upon completion of the tool, you will receive an individual score card and resources to 

consider next steps for advancing GRP in your company and its supply chain. 

 

The questions cover five main themes, namely:  

 

1. Gender equality commitments  

2. Procurement policy and strategy  

3. Internal procurement and supply chain management department  

4. Supplier database and data reporting  

5. Supplier engagement and diversification.  

 

You will be assigned a specific score based on each response to the questions. All the 

questions are weighted equally.   

 

Once you complete the assessment, you will receive numerical scores for each of the five 

themes along with the highest possible score for reference. You will also receive an overall 

score with an indicator of your progress as being a Beginner, Improver, Achiever or Leader. 

The highest possible numerical score is 78. The following are the ranges for each score level: 

Beginner (0 – 20), Improver (21-40), Achiever (41-50), Leader (51-78). 

 

Gender-responsive procurement (GRP) is the sustainable selection of services, goods or civil 
works that takes into account the impact on gender equality and women’s empowerment. It 
is founded on international standards, agreements and principles relevant to improving 
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gender-responsive working conditions and essential for upholding women’s basic rights in the 
supply chain.[1] 
 

หลกัการเสริมสร้างศกัยภาพสตรีของ UN Women – แบบประเมินการจดัซือ้จัดจ้างที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ 
(GRP) คือเคร่ืองมือให้บริษัทน าไปใช้ประเมินความคืบหน้าของนโยบายและแนวปฏิบติัของบริษัทเก่ียวกับการจัดซือ้จัด
จ้างที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (GRP) องค์กรธุรกิจทุกองค์กรที่ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนหลกัการ
เสริมสร้างศกัยภาพสตรี หรือ WEPs สามารถท าแบบประเมินนีไ้ด้ 
 
แบบประเมินนีป้ระกอบด้วยค าถาม 31 ข้อ เม่ือบริษัทรวบรวมและป้อนข้อมลูที่เก่ียวข้อง ระบบจะค านวณคะแนนในแต่
ละรายการ ระบุสิ่งที่ยงัขาดอยู่และส่วนที่ต้องพฒันาเพิ่มเติมให้บริษัทน าไปพิจารณาปรับใช้ 
 
แบบประเมินนีเ้ป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยแนะแนวทางพฒันาบริษัทตามหลกัการ WEPs ข้อที่ 5 ซ่ึงว่าด้วยการพฒันาองค์กร 
ซพัพลายเชนขององค์กร และแนวปฏิบติัด้านการตลาด ซ่ึงได้รับการพฒันาโดยผ่านการปรึกษาหารือกับหลากหลาย
บริษัทจากทัง้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสหภาพยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าทุกค าถามสะท้อนถึงแนวทางปฏิบติัของบริษัทท่ี
เกิดขึน้จริงโดยทัว่ไป และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัสากล เม่ือท าแบบประเมินแล้วเสร็จ คุณจะได้รับผลคะแนน
ประเมิน พร้อมทัง้แหล่งข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพฒันา GRP ในบริษัทของคุณและซพัหลายเชนต่อไป 
 
ค าถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงันี ้

1. ความมุ่งมัน่ของบริษัทเร่ืองความเสมอภาคทางเพศ 
2. นโยบายและกลยุทธด้านการจดัซือ้จัดจ้าง 
3. การจดัซือ้จัดจ้างภายใน/การบริหารจัดการซพัพลายเชน 
4. ฐานข้อมลูของซพัพลายเออร์ และการรายงานข้อมลู 
5. ความสมัพนัธ์กับซพัพลายเออร์และความหลายหลายของกลุ่มซพัพลายเออร์ของบริษัท 

 
คะแนนของคุณขึน้อยู่กับค าตอบที่คุณเลือกจากค าถามแต่ละข้อ โดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็มเท่ากันทุกข้อ 
 
เม่ือคุณตอบค าถามครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับผลแบบประเมินแยกออกเป็น 5 ส่วนตามข้างต้น โดยมีคะแนน
เต็มของแต่ละส่วนก ากับ และคุณจะได้รับคะแนนรวมระบุระดบัขององค์กรว่าอยู่ในเกณฑ์ มือใหม่ เร่ิมต้นแล้ว พร้อม
ขบัเคลื่อน หรือผู้น า แบบประเมินมีคะแนนเต็ม 78 คะแนน โดยแต่ละระดบัถูกแบ่งดงันี ้มือใหม่ (0-20 คะแนน) เร่ิมต้น
แล้ว (21-40 คะแนน) พร้อมขบัเคลื่อน (41-50 คะแนน) และผู้น า (51-78 คะแนน) 
 
Gender-responsive procurement (GRP) หรือการจัดซือ้จดัจ้างที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ หมายถึงการเลือก
ซือ้สินค้า บริการและงานโครงสร้างโดยค านึงถึงผลกระทบด้านความเสมอภาคทางเพศและการสริมสร้างศกัยภาพสตรี 
GRP ตัง้อยู่บนตามมาตรฐานสากล ข้อตกลง และหลกัการที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงสภาพการท างานให้ตอบสนองต่อ
เพศสภาพได้ดีขึน้ ซ่ึงจ าเป็นต่อการส่งเสริมสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้หญิงในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) [1] 



    

   
 

 
 
 
GRP involves sourcing from women-owned businesses (WOBs) and from gender-responsive 
enterprises (GREs). Currently, only one percent of corporate worldwide purchasing goes to 
women’s businesses [2], and to date little systematic data have been collected on what 
proportion of procurement spending is on gender-responsive enterprises. 
 
A business qualifies as a woman-owned business if it meets the following criteria: [IFC 
Definition] 
 
(A) ≥ 51 per cent owned by woman/women; 
 OR (B) ≥ 20 per cent owned by woman/women; AND (i) has ≥ one woman as 
CEO/COO/President/Vice President; AND (ii) has ≥ 30 per cent of the board of directors 
composed of women, where a board exists.[3] 
 

การจดัซือ้จัดจ้างที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศเช่ือมโยงกับการจัดหาสินค้าและบริการจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็น
เจ้าของ (WOBs) และจากวิสาหกิจที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (GREs) ปัจจุบนัธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของมี
สดัส่วนเพียงแค่เพียงแค่ร้อยละ 1 ของมลูค่าจัดซือ้จัดจ้างขององค์กรต่าง ๆ ทัว่โลก [2] และจนถึงขณะนีก็้ยงัไม่ได้มีการ
จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบเพียงพอที่จะท าให้ทราบได้ชัดเจนว่ามลูค่าการจดัซือ้จดัจ้างจากวิสาหกิจที่ค านึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศ  (GREs) คิดเป็นสดัส่วนเท่าใด  
 
คุณสมบติัของธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี ้[อ้างอิงจากนิยามของ IFC] 
 
(1) มีผู้หญิงเป็นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 51 หรือ  
(2) มีผู้หญิงเป็นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 20 และมี (ก) ผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบติัการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/หรือรองประธาน และ (ข) มีผู้หญิงร้อยละ 30 ขึน้ไปใน
คณะกรรมการบริหาร (หากมี) [3] 

 
 
 
 
A gender-responsive enterprise would meet rigorous criteria for integrating gender equality 
and women’s empowerment principles in policies and practices in the workplace, 
marketplace and community to have systemic impacts.[4] As a starting point, this means: 
working towards gender balance in terms of employees, senior management and board 
members; closing the gender pay gap; incorporating gender equality in into recruitment, 
promotion and career opportunities; retaining both women and men full-time employees 
who take parental leave; and having a confidential grievance, resolution, reporting and non-
retaliation mechanism and procedure to address and respond to incidents of violence and 
harassment. 

Sourcing from Women Owned Business การจัดหาจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ 

Sourcing from Gender-Responsive Enterprises การจดัหาจากวิสาหกิจที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ 

 



    

   
 

 

วิสาหกิจที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ คือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อผนวกความเสมอภาค
ทางเพศและหลกัการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) เข้าในนโยบายและ
แนวปฏิบติัขององค์กรเพื่อพฒันาสถานที่ท างาน ตลาด และชุมชน ให้เกิดผลลพัธ์เชิงบวกต่อธุรกิจ[4] โดยในเบือ้งต้น
องค์กรจ าเป็นจะต้องสร้างความสมดุลทางเพศในแง่ของสดัส่วนพนักงาน ผู้บริหารระดบัสงู และสมาชิกคณะกรรมการ 
ปิดช่องว่างการจ่ายเงินระหว่างเพศ สรรหาบุคลากร เลื่อนต าแหน่ง และให้โอกาสทางอาชีพแก่คนทุกเพศอย่างเปิดเผย
และเสมอภาค การรักษาพนักงานประจ าทัง้หญิงและชายที่ลาเพื่อเลีย้งดูบุตร และมีการร้องทุกข์อย่างเป็นความลบั จัด
ให้มีการแก้ไข การรายงาน และกลไกป้องกันการตอบโต้เอาคืน และขัน้ตอนในการจัดการและตอบสนองต่อเหตุการณ์
ความรุนแรงและการล่วงละเมิด 

 
 This tool will benefit your company by:   
✔ Enhancing brand reputation, customer and staff loyalty 
✔ Increasing innovation, resilience and productivity in supply chains 
✔ Providing a positive impact in communities where you do business by including competitive 
women-owned businesses in all bid opportunities 
✔ Reducing costs through increased competition with gender inclusive sourcing efforts 
✔ Demonstrating compliance to reporting commitments, such as ESG measures and 
legislation on due diligence in supply chains. 
 
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการท าและพัฒนาองค์กรตามค าแนะน าของแบบประเมินนี ้ได้แก่ 
 

✔เพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ ความภกัดีของลกูค้าและพนกังาน 

✔เพิ่มนวตักรรม ความยืดหยุ่น และผลผลิตในห่วงโซอุ่ปทาน 

✔สร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนทีธุ่รกิจตัง้อยู ่ โดยดึงให้ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของมาร่วมแข่งขนัในทุกครัง้ที่มี
การประกวดราคา 

✔ลดต้นทุนขององค์กร เนือ่งจากมีการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้จากการเปิดโอกาสให้องค์กรที่หลากหลายได้เข้ามามีส่วน
ร่วมเสนอราคา 

✔แสดงให้เห็นถงึการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในการรายงาน เช่น มาตรการ ESG และกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
สถานะในหว่งโซอุ่ปทาน 

 
This Tool can be used by any business or company seeking to assess the gender-
responsiveness of its procurement mechanisms and supply chain, and to develop a clear 
Action Plan on how to implement GRP. This Tool also helps companies to implement the 
Women’s Empowerment Principles [5] - specifically Principle 5, on enterprise development, 
supply chain and marketing practices.[6] 
 
How to use the Tool: 
Step 0: Familiarize yourself with the questions contained in the GRP Assessment Tool 

 



    

   
 

Step 1: Assemble a team of assessors, ideally procurement staff with full access to 
information on suppliers and corporate policies and practices 
 
Step 2: Sign up to the WEPs if you haven’t done so already at www.weps.org/join   
 
Step 3: Gather relevant documents (e.g., procurement policies, supplier database, corporate 
gender equality policies or commitments, if available) 
 
Step 4: Fill the Assessment Tool 
 
Step 5: Review the score 
 
Step 6: Develop a tailored Action Plan based on the results of the Tool 
 

วิธีท าแบบประเมิน 
 
ขัน้ตอนที่ 0: ลงนามประกาศเจตนารมณ์สนับสนุน WEPs หากองค์กรของคุณยงัไม่ได้ลงนามสามารถลงนามได้ที่ 

www.weps.org/join  
ขัน้ตอนที่ 1: ท าความเข้าใจค าถามในแบบประเมินที่ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender-Responsive 

Procurement Assessment Tool) 
 
ขัน้ตอนที่ 2: รวบรวมทีมผู้ประเมิน ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัซือ้ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกับซพัพลายเออร์และ

นโยบายและแนวทางปฏิบติัขององค์กรได้ 
 
ขัน้ตอนที่ 3: รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง (เช่น นโยบายการจดัซือ้ ฐานข้อมลูซพัพลายเออร์ นโยบายหรือพนัธสญัญา

ด้านความเท่าเทียมทางเพศขององค์กร หากมี) 
 
ขัน้ตอนที่ 4: ท าแบบประเมิน 
 
ขัน้ตอนที่ 5: พิจารณาคะแนน 
 
ขัน้ตอนที่ 6: พฒันาและปรับแต่งแผนปฏิบติัการให้เข้ากับองค์กรตามค าแนะน าจากผลการประเมิน 
 

 

End notes (อ้างอิง) 
 

[1] UNGM, UN Women, Gender Responsive Procurement (ยูเอ็น วีเมน การจดัซือ้จดัจ้างที่ค าถึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศ) https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/PT_GRP (accessed 

https://www.weps.org/join
http://www.weps.org/join
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/PT_GRP


    

   
 

3 February 2023) See also, UN Women, 2020. Guidance Note on Gender-responsive 
Procurement. www.weps.org/resource/gender-responsive-procurement (accessed 3 
February 2023). 
 
[2] E. Vazquez and A. Sherman. 2013. Buying for Impact: How to Buy from Women and 

Change Our World. (ซือ้อย่างไรให้เกิดผล วิธีการซือ้จากผู้หญิงและเปลี่ยนแปลงโลก)  
 
[3] In March 2021, the ISO published a new standard on definitions and criteria of women’s 
entrepreneurship. This enhances the IFC definition by adding clarity and more detailed 
information on the issues of management, control and independence. ISO. March 2021, 
IWA 34:2021(en), Women's entrepreneurship — Key definitions and general criteria  

(ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ISO ได้ประกาศค านิยามและหลกัเกณฑ์ของการเป็นผู้ประกอบการสตรี ซ่ึงท าให้ค าจ ากัด
ความของ IFC ชดัเจนและมีข้อมลูที่ละเอียดมากขึน้เก่ียวกับประเด็นด้านการจดัการ การควบคุม และความเป็นอิสระ. 
ISO. March 2021, IWA 34:2021(en), ผู้ประกอบการสตรี — ค าจ ากัดความและเกณฑ์ทั่วไป)  
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:iwa:34:ed-1:v1:en 
 
[4] ILO-UN WOMEN brief, 2021, “Rethinking Gender-Responsive Procurement: Enabling An 

Ecosystem For Women’s Economic Empowerment” (“ทบทวนการจดัซือ้จัดจ้างที่ค านึงถึงความเสมอภาค
ทางเพศ: ใช้งานระบบนิเวศเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพสตรี”), p.9. www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2021/07/rethinking-gender-responsive-procurement (accessed 3 
February 2023). 
 
[5] The Women’s Empowerment Principles (WEPs) are a set of Principles offering guidance 
to business on how to advance gender equality and women’s empowerment in the 
workplace, marketplace and community. Established by UN Global Compact and UN 
Women, the WEPs are informed by international labour and human rights standards and 
grounded in the recognition that businesses have a stake in, and a responsibility for, gender 
equality and women’s empowerment. Learn more about the WEPs at www.weps.org 

(Women’s Empowerment Principles (WEPs) เป็นชุดหลกัการที่น าเสนอแนวทางแก่ธุรกิจเก่ียวกับวิธีการส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเพศและการเสริมพลงัของผู้หญิงในที่ท างาน ตลาด และชุมชน WEP ก่อตัง้ขึน้โดย UN Global Compact 
และ UN Women โดยได้รับการแจ้งจากมาตรฐานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมีพืน้ฐานมาจาก
การตระหนักว่าธุรกิจมีส่วนได้ส่วนเสียและมีความรับผิดชอบต่อความเสมอภาคทางเพศและการเสริมอ านาจของผู้หญิง 
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ WEP ได้ที่ www.weps.org) 
 
[6] UN Women, Women’s Empowerment Principles, Principle 5 on Enterprise Development, 
supply chain and marketing practices. https://www.weps.org/principle/enterprise-
development-supply-chain-and-marketing-practices 
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