
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของ 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย”์ 

  
ข้อ 21  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

(2) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 

  
ข้อ 4  ในประกาศนี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 121 ง/หน้า 29/25 พฤษภาคม 2561 



“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย ์

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย ์

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

  
ข้อ 5  การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) การช่วยเหลือผู้เสียหาย 

(2) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย 

(3) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือถิ่นท่ีอยู่ 
(4) การบริหารกองทุน 

  
ข้อ 6  การใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนส าหรับการช่วยเหลือผู้เสียหาย การคุ้มครองความ

ปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย หรือการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่น
ที่อยู่ ให้คณะกรรมการอนุมัติตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการ
กระท าความผิด ตลอดจนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับรวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเสียหายจากทางราชการโดยทางอ่ืนด้วย  ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาท และจะช่วยได้ไม่เกินสามครั้งต่อ
รายต่อป ี

(2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดย
อ้ า ง อิ ง จ า ก ห ลั ก ฐ า น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  ทั้ ง นี้  ใ ห้ ร ว ม ถึ ง ค่ า ต ร ว จ สุ ข ภ า พ เ พ่ื อ น า ไ ป ข อ อ นุ ญ า ต
ท างาน (Work Permit) และค่าตรวจสุขภาพเพ่ือคัดกรองโรคติดต่อ ก่อนเข้ารับการคุ้มครอง 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะ และค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล ให้จ่ายไม่เกิน ครั้งละ
สองพันบาท 

(3) ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางการแพทย์ 



(4) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายใน
อัตราวันละไม่เกินสามร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาทและ
ช่วยเหลือได้ไม่เกินสามครั้งต่อรายต่อปี 

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม 

(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม 

(8) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือการด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าอาหารในการไปให้การหรือเบิกความ เป็นพยาน
ในความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้เสียหายนั้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นท่ีอยู่ 

(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่คณะกรรมการก าหนด 

(12) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานของผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์
ในหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(13) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพ่ือไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่ขบวน
การค้ามนุษย์ซ้ า  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(14) ค่าใช้จ่ายในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเป็นการเฉพาะราย 

หากปรากฏในภายหลังว่า การกระท าที่ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิรับเงินอาศัยเป็นเหตุในการขอรับ
เงินช่วยเหลือนั้น ไม่เป็นความผิดหรือไม่มีการกระท าเช่นว่านั้น ให้มีหนังสือแจ้งผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิรับเงินคืนเงิน
ช่วยเหลือที่ได้รับไปแก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  
ข้อ 7  การยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ ณ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส าหรับผู้ยื่นค าขอที่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นค าขอ ณ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งผู ้ยื ่นค าขอรับความช่วยเหลือมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ ตามแบบที่
ปลัดกระทรวงก าหนด 

  



ข้อ 8  การอนุมัติการใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนส าหรับการบริหารกองทุนให้ด าเนินการตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 

ไพรวรรณ  พลวัน 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  
  

 
 

  
  
  
  
 


