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ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย ์

เรื่อง วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ 
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

   
 

อาศัยอํานาจตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการอนุมัติการใช้เงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
ประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการ

ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์” 

 
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/สํานัก ราชการส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานีตํารวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“องค์กรอื่น” หมายความว่า องค์กรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๐๗/๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ 
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“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

“สํานักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ข้อ ๔  วงเงินของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประกอบด้วย 
(๑) วงเงินที่ตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หมายถึงโครงการขนาดเล็ก 
(๒) วงเงินต้ังแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมายถึงโครงการ

ขนาดกลาง 
(๓) วงเงินที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมายถึง

โครงการขนาดใหญ่ 
ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อการดําเนินโครงการซึ่งมีวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขึ้นไปให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 
ข้อ ๕  ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่

สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
(๒) เป็นองค์กรเอกชน ต้องเป็นโครงการที่มีการดําเนินงานมาแล้วซึ่งมีทุนอยู่

บางส่วนหรือเป็นโครงการริเริ่มใหม่  ทั้งนี้ โครงการนั้นต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วน
ราชการหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(๓) เป็นองค์กรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 
ข้อ ๖  โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนรายการค่าใช้จ่ายจากกองทุน ได้แก่ 

โครงการลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชน เช่น การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ปรับเปลี่ยนเจตคติตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต 
การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การฝึกอาชีพหรือการประกอบอาชีพ หรือการส่งเสริมและสนับสนุนระบบเฝ้า
ระวังในชุมชน 

(๒) โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง เช่น การพัฒนา
ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายให้เป็นระบบมีคุณภาพและ
มาตรฐานตลอดจนการประสานงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๓) โครงการที่ดําเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม เช่น การผลักดันให้มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
สร้างเครือข่ายทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การสนับสนุนเงิน
รางวัลและค่าตอบแทนในการนําจับผู้กระทําความผิดของหน่วยงานภาครัฐ 



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 
 

(๔) โครงการฟื้นฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่น การพัฒนาที่พักอาศัยช่ัวคราว 
การบริการ ฝึกอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการหางานทํา 
การสร้างเครือข่ายกระบวนการการส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การ
เยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว และการติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพื่อ
ป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์อีก 

(๕) โครงการจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและการประเมินผล เช่น การ
สร้างฐานข้อมูลทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ สภาพ
ปัญหา การย้ายถิ่น สถิติการดําเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พ้ืนที่และกลุ่มเสี่ยงและการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนการทําวิจัย 

(๖) โครงการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น การจัดทําแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการดําเนินงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร
เครือข่ายและการสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

(๗) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือบริเวณชายแดนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดทําข้อตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับ
ภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง 
ทางผ่านและปลายทาง 

(๘) โครงการที่มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน มีผลต่อการ
แก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

(๙) โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
เกี่ยวกับแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๑๐) โครงการอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กําหนด 
 
ข้อ ๗  รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖ (๑) ถึง (๑๐) ให้เป็นไปตามอัตราและรายการ

ตามกฎเกณฑ์ของทางราชการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราหรือรายการตามกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการให้ใช้อัตราหรือรายการที่เป็นปัจจุบัน หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายกําหนดไว้
ไม่สามารถใช้ดําเนินงานได้อย่างเพียงพอกับความจําเป็น หรือกรณีไม่มีอัตราวงเงินและรายการ
กําหนดไว้ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป 

 
ข้อ ๘  การยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
(๑) กรณีองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประสงค์จะดําเนินโครงการในเขต

กรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อสํานักงาน 
(๒) กรณีองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประสงค์จะดําเนินโครงการใน

จังหวัดใดให้ย่ืนต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ 



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 
 

ให้สํานักงาน ทําหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ 
พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
ข้อ ๙  โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนจะต้องดําเนินโครงการในเขตพื้นที่ที่

ขอรับการสนับสนุนตามข้อ ๘ (๑) หรือ (๒) เท่านั้น จะดําเนินโครงการนอกเขตพื้นที่ดังกล่าวมิได้ 
 
ข้อ ๑๐  ในการอนุมัติโครงการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความจําเป็นและ

เหมาะสมอีกทั้งจะต้องพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ไม่มีการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 

 
ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการรับโครงการ เปิดรับตลอดปี และการเสนอโครงการให้เป็นไป

ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 
ข้อ ๑๒  เงื่อนไขการปฏิบัติอ่ืน รวมทั้งการรายงานและการติดตามผลให้เป็นไปตาม

แบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 

นฤตยา/ผู้จัดทํา 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

 
 


