
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย ์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน 
ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓ (๖ )  ประกอบมาตรา  ๔๔ (๔ )  แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการประสานและกํากับ
การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตาม

ระเบียบนี้และกําหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณี
ที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 
   

 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/สํานัก ราชการส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานีตํารวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๒๒/๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

“สํานักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และการอนุมัติการใช้เงินของกองทุน 
   

 
ข้อ ๕  การใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๔๔(๔) ได้แก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน เช่น การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต การย้ายถิ่นที่
ปลอดภัยและการฝึกอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังในชุมชน 

(๒) การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง เช่น การพัฒนาขั้นตอน 
การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้เป็นระบบมีคุณภาพและ
มาตรฐานตลอดจนการประสานงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๓) การดําเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม เช่น การผลักดันให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้าง
เครือข่ายทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ การสนับสนุนเงินรางวัลและ
ค่าตอบแทนในการนําจับผู้กระทําความผิด 

(๔) การฟื้นฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่น การพัฒนาที่พักอาศัยช่ัวคราว การ
บริการฝึกอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการหางานทํา การ
สร้างเครือข่ายกระบวนการการส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การเยียวยา
ผู้เสียหายและครอบครัว และการติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันมิให้
กลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์อีก 

(๕) การจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและการประเมินผล เช่น การสร้าง
ฐานข้อมูลทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สภาพปัญหา
การย้ายถิ่น สถิติการดําเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พ้ืนที่และกลุ่มเสี่ยงและการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานและสนับสนุนการทําวิจัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) การพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น การจัดทําแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน 
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการดําเนินงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร
เครือข่าย และการสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

(๗) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนากลไกความร่วมมือ
บริเวณชายแดนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การจัดทําข้อตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาค
หรืออนุภูมิภาค และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง ทางผ่าน
และปลายทาง 

(๘) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือ
คณะกรรมการกําหนด 

 
ข้อ ๖  วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ให้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดแทน
ก็ได้ 

 
ข้อ ๗  เพื่อให้ได้รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหาร

กองทุนหรือสํานักงานอาจให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยัง
สํานักงานหรือสถานที่ดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนด้วย
ก็ได้ 

 
ข้อ ๘  ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน 
กรณีโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ

เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
กรณีโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรเอกชนต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้

รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
(๒) เป็นองค์กรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 
ข้อ ๙  การย่ืนขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สําหรับในส่วนภูมิภาคให้ย่ืนต่อสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการบริหารกองทุนแล้วแต่กรณี 

ให้สํานักงานตามวรรคหนึ่ง ทําหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่
ละโครงการพร้อมทั้ ง เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการบริหารกองทุนด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอย่าง

น้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 
ในกรณีกรรมการหรือกรรมการบริหารกองทุนหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาโครงการนั้น 
 
ข้อ ๑๑  ให้สํานักงานแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
 
ข้อ ๑๒  ให้สํานักงานและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทําทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกํา กับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินของกองทุน 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
 
ข้อ ๑๓  หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุน

ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนต่อสํานักงานตามแบบที่
ปลัดกระทรวงกําหนด 

หากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุนมิได้
ดําเนินการหรือดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน แล้วดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการต่อไป 

กรณีหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุนขอ
แก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่มีผลกระทบต่อสาระสําคัญของโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายพิจารณาแล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบต่อไป 

 
ข้อ ๑๔  หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุน

จะต้องยินยอมให้สํานักงานตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและหลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลท่ี
เกี่ยวข้องได้ด้วย 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นฤตยา/ผู้จัดทํา 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 
 

 


