
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2552 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วย

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552” 

  
ข้อ 21 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ 

และมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติอื่นใด รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

 

  
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย ์

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ตอนพิเศษ 136 ง/หน้า 1/18 กันยายน 2552 
 



“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

  
ข้อ 5  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

  
หมวด 2 

การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 

 

  
ข้อ 6  ให้เปิดบัญชีกองทุนไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือส านักงานคลังจังหวัด 

แล้วแต่กรณี เรียกว่า “บัญชีกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 

  
ข้อ 7  เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารกองทุนและมีความจ าเป็น กองทุนสามารถเปิดบัญชีเงิน

ฝากไว้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ 6 เพ่ือใช้จ่ายตาม
แผนงานประจ าปี หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

  
ข้อ 8  เงินที่จะเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ 

(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(4) เงินทีไ่ด้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(5) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 

(6) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอ่ืน 

  
ข้อ 9  เงินที่ได้รับตามข้อ 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ในส่วนกลางให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุน

เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เปิดไว้ที่กรมบัญชีกลาง ในส่วนภูมิภาคให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เปิดไว้ที่ส านักงานคลังจังหวัดตามข้อ 6 ภายในสามวันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินในวันเดียวเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้น าฝากในวันรุ่งขึ้นนับจากวันที่ได้รับเงิน 



ข้อ 10  การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา 33 

(2) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 36 

(3) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่
ตามมาตรา 39 

(4) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประสานและก ากับ
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก าหนด 

(5) การบริหารกองทุน 

  
ข้อ 11  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 10 

(1) (2) (3) และ (5) ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ก าหนด 

  
ข้อ 12  ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งจ่ายเงินจากกองทุนหลังจากได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้ว 

  
ข้อ 13  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง การ

พัสดุหรือการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดย
อนุโลม หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของราชการได้ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  
หมวด 3 

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

 

  
ข้อ 14  ให้น าเงินกองทุนไปหาผลประโยชน์ได้ ดังนี้ 
(1) ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

(3) ซื้อตราสารการเงินอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 

(4) ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
หมวด 4 



การจัดการกองทุน 

 

  
ข้อ 15  การบัญชีให้จัดท าตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้ส านักงานจัดท างบ
การเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบส่งหน่วยตรวจสอบภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของ
มนุษย์ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบก่อนเพ่ือส่งส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีบัญชี และเมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งส าเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณเพ่ือทราบต่อไป 

  
ข้อ 16  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  
ข้อ 17  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้ส านักงานจัดส่ง

ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 

  
  
  
 


