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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน 

เพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๗)  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
พ .ศ .   ๒๕๕๑   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   
วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุนเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผู รักษาการ 

ตามระเบียบ  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นใด  รวมทั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

“สํานักงาน”  หมายความวา  กองบริหารกองทุน  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนษุย 
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ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายสําหรับการปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย  และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 

หมวด  ๒ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๖ ใหเปดบัญชีกองทุนไวที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี  เรียกวา  “บัญชีกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” 

ขอ ๗ เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุนและมีความจําเปน  กองทุนสามารถเปดบัญชี
เงินฝากไว  ณ  ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ชื่อบัญชีเดียวกันกับขอ  ๖   
เพื่อใชจายตามแผนงานประจําป  หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ ๘ เงินที่จะเขาบัญชีกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ไดแก 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให 
(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน  
(๖) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได 
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายอื่น   
ขอ ๙ เงินที่ไดรับตามขอ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ในสวนกลางใหนําสง 

เขาบัญชีกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษยที่เปดไวที่กรมบัญชีกลาง  ในสวนภูมิภาค
ใหนําสงเขาบัญชีกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษยที่เปดไวที่สํานักงานคลังจังหวัด
ตามขอ  ๖  ภายในสามวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับเงิน  หากไดรับเงินในวันเดียวเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท  
ใหนําฝากในวันรุงข้ึนนับจากวันที่ไดรับเงิน 

ขอ ๑๐ การใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา  ๓๓ 
(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา  ๓๖ 
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(๓) การชวยเหลือผู เ สียหายในตางประเทศให เดินทางกลับเข ามาในราชอาณาจักร   
หรือถ่ินที่อยูตามมาตรา  ๓๙ 

(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย   ตามระเบียบที่คณะกรรมการประสาน 
และกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยกําหนด 

(๕) การบริหารกองทุน   
ขอ ๑๑ หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุน 

ตามขอ  ๑๐  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ  ที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม 
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวง  หรือผู ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งจายเงินจากกองทุน   
หลังจากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแลว 

ขอ ๑๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสง  
การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
วาดวยการนั้นโดยอนุโลม  หากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบของราชการไดใหทําความตกลง 
กับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๓ 
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

 

 

ขอ ๑๔ ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนได  ดังนี้ 
(๑) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
(๓) ซ้ือตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๔ 
การจัดการกองทุน 

 

 

ขอ ๑๕ การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคูเกณฑคงคาง  ตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
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การปดบัญชีใหกระทําปละคร้ัง  โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหสํานักงานจัดทํา
งบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบสงหนวยตรวจสอบภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นชอบกอนเพื่อสง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเกาสิบวัน  นับจากวันส้ินปบัญชี  และเมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว  ใหสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลาง
และสํานักงบประมาณเพื่อทราบตอไป 

ขอ  ๑๖  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
เสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อใหคณะกรรมการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี  เพื่อนําเสนอ 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

ขอ  ๑๗ เพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผนดิน  ใหสํานักงาน
จัดสงขอมูลทางบัญชีของกองทุนเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS)  ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 


