
ระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน 

ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2552 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 (6) ประกอบมาตรา 44 (4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552” 

  
ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้และ

ก าหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดแบบเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

 

  
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ตอนพิเศษ 80 ง/หน้า 22/8 มิถุนายน 2552 



“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/ส านัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค สถานีต ารวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย ์

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
  

หมวด 2 

หลักเกณฑ์และการอนุมัติการใช้เงินของกองทุน 

 

 

ข้อ 5  การใช้จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ตามมาตรา 44(4) ได้แก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน เช่น การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนค่านิยม
เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการฝึกอาชีพหรือการ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังในชุมชน 

(2) การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง เช่น การพัฒนาขั้นตอน การให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้เป็นระบบมีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการ
ประสานงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(3) การด าเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม เช่น การผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างเครือข่ายทางกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ การสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการน าจับผู้กระท าความผิด 

(4) การฟ้ืนฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่น การพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราว การบริการฝึกอาชีพ 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการหางานท า การสร้างเครือข่ายกระบวนการ



การส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว และการ
ติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพ่ือป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์อีก 

(5) การจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและการประเมินผล เช่น การสร้างฐานข้อมูลทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สภาพปัญหาการย้ายถิ่น สถิติการ
ด าเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พื้นที่และกลุ่มเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสนับสนุนการ
ท าวิจัย 

(6) การพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เช่น การจัดท าแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
การด าเนินงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรเครือข่าย และการสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ 

(7) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดน
ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดท า
ข้อตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง 

(8) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือคณะกรรมการก าหนด 

  
ข้อ 6  วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนดแทนก็ได้ 
  
ข้อ 7  เพ่ือให้ได้รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ

ส านักงานอาจให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังส านักงานหรือสถานที่ด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนด้วยก็ได้ 

  
ข้อ 8  ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 



กรณีโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรเอกชนต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(2) เป็นองค์กรอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

  
ข้อ 9  การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้ยื่นต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานตามวรรคหนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ
พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย 

  
ข้อ 10  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

เว้นแต่ไม่มีการเสนอเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

ในกรณีกรรมการหรือกรรมการบริหารกองทุนหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาโครงการนั้น 

  
ข้อ 11  ให้ส านักงานแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับการพิจารณาอนุมัต ิ

  
ข้อ 12  ให้ส านักงานและส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดท าทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก า กับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุน 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
  
ข้อ 13  หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับเงินจากกองทุนต้องรายงาน

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนต่อส านักงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

หากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับเงินจากกองทุนมิได้ด าเนินการ
หรือด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายระงับการจ่าย
เงินงวดต่อไปไว้ก่อน แล้วด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 



กรณีหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับเงินจากกองทุนขอแก้ไขปรับปรุง
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ให้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายพิจารณาแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบต่อไป 

  
ข้อ 14  หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับเงินจากกองทุนจะต้อง

ยินยอมให้ส านักงานตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสาร
เกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและหลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงาน 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  
  
  
  
 


