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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาอบายมุขและ
การคามนุษย วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใหการดําเนินงานในการปองกัน ดูแ ล แกไข ฟน ฟู และเยียวยาผูถูกกระทําจาก
กระบวนการคามนุษยมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สอดคลองกับวัตถุประสงคใ นการ
ดํ า เนิ น งาน เกิ ด ความคล อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านยิ่ ง ขึ้ น โดยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการคามนุษย
วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาอบายมุขและการคามนุษย
วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การคามนุษย” หมายความวา การกระทําตอบุคคลอื่นโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) จัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใ ด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยู
อาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคลใด และ
(๒) ดวยวิธีการขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือ
โดยอาศั ย ความอ อ นด อ ยประสบการณ ห รื อ ความรู ข องบุ ค คล หรื อ โดยการให ห รื อ รั บ เงิ น หรื อ
ผลประโยชนอยางอื่น เพื่อใหไดรับความยินยอมของผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น
“ผูประสบปญหาจากการคามนุษย” หมายความวา ผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือ
ตกอยูในสภาวะยากลําบาก อันเนื่องมาจากกระบวนการคามนุษย
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“ผูที่เสี่ยงตอการคามนุษย” หมายความวา ผูที่อยูในสภาพครอบครัวหรือชุมชนซึ่งมีผูประกอบ
อาชีพคาประเวณีหรือคามนุษย หรือผูที่คบหาสมาคมกับบุคคลดังกลาวที่นาจะชักนําไปในทางกระทํา
ผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี
“ผูที่จํ าต องได รับ การชว ยเหลื อจากการคา มนุ ษย ” หมายความว า ผู ท่ีเคยประกอบอาชี พ
คาประเวณีหรือคามนุษยและตกอยูในสภาพวางงานหรือมีอาชีพแตรายไดนอย รวมทั้งผูประกอบอาชีพ
คาประเวณีหรือคามนุษยแตตองการกลับตัวและคิดจะเปลี่ยนอาชีพใหถูกตองเหมาะสม
“ผูเสี ยหาย” หมายความวา บุ คคลซึ่ง ไดรั บความเสีย หายถึง แกชี วิต ร างกาย หรือจิ ตใจ
เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดนั้น
“หนวยงานผูรับทุน” หมายความวา หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานหรือองคกรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชมรม กลุม หรือบุคคลที่ขอรับทุน สนับสนุน โครงการเพื่อใชในการปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษย
“โครงการ” หมายความวา โครงการหรือกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการที่ขอรับการสนับสนุน
เพื่อใชใ นการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการ
ขอรับทุนแลว
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกผูซึ่งไดรับการ
สงเคราะห อันเปนการชวยเหลือ เพื่อการปองกัน แกไข พัฒนา และฟนฟู ทั้งทางรางกายและจิตใจ
“คาตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับ
เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยของผูอื่น โดยตนมิได
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น
“ทายาท” หมายความวา
(๑) บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บิดา มารดา
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ขอ ๕ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
นายกรัฐมนตรีเปน ผูรักษาการตามระเบียบนี้ ทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหา
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การดําเนินงาน
ขอ ๖ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนําเงินที่ไดรับเพื่อใชในการสงเคราะหเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไปเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ
โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินทุนเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย”
การรับเงินนั้นใหนําฝากธนาคารตามวรรคหนึ่งในวันที่รับเงินหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป
ขอ ๗ เงิน ที่ไดรั บเพื่อ ใชใ นการสงเคราะหเกี่ ยวกับการปองกัน และแกไขปญ หาการค า
มนุษยใหจายไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินทุนสนับสนุนโครงการของหนวยงานผูรับทุน
(๒) จายเปนเงินสงเคราะหสําหรับผูที่พึงไดรับการสงเคราะห
(๓) จายเปนคาตอบแทนสําหรับผูเสียหายหรือผูมีสิทธิรับเงิน
(๔) จายเปนคาเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุน โดยนําพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการมาใชบังคับโดยอนุโลม
(๕) จายเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุนพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน
ขอ ๘ ให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการขอรั บ ทุ น ประกอบด ว ย ปลั ด กระทรวงเป น
ประธานกรรมการ ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู แ ทน
กรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณเกี่ยวของ
กับงานดานการคุมครองปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยจํานวนไมเกินสามคนเปนกรรมการ และให
อธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่หนวยงานผูรับทุนเสนอ
ขอ ๙ ภายใตบังคับขอ ๗ (๑) ใหหนวยงานผูรับทุนยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
พรอมรายละเอียดของโครงการเสนอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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การขอรับทุน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุน อนุมัติใ หไดรับการสนับสนุน แลว ใหกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการดําเนินการเบิกจายเงินใหแกหนวยงานผูรับทุนตามโครงการ โดยผานบัญชี
ธนาคารที่หนวยงานผูรับทุนเปดบัญชีไวเพื่อการนั้น ณ ธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือในกรณี
ที่จําเปนจะเปดบัญชีกับธนาคารอื่นก็ได
ขอ ๑๐ ภายใตบังคับขอ ๗ (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน ผูมี
อํานาจอนุมัติ
หมวด ๒
การจายเงินสงเคราะห
ขอ ๑๑ ผูที่พึงไดรับการสงเคราะห ไดแก
(๑) ผูประสบปญหาจากการคามนุษย
(๒) ผูที่เสี่ยงตอการคามนุษย
(๓) ผูที่จําตองไดรับการชวยเหลือจากการคามนุษย
ขอ ๑๒ การยื่ น คํ า ขอรั บ การสงเคราะห ใ นกรณี ผู มี ภู มิ ลํ า เนาหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอ ณ สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สําหรับผูมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งผูขอรับการสงเคราะหมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู ตามแบบที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด
ขอ ๑๓ วิธีดําเนิน การสงเคราะห ใหดําเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
โดยใหนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูดําเนิน การศึกษาพิจารณาวินิจฉัย
ปญ หาและติด ตามผลกับ ใหเ รี ย กหลั กฐานตา ง ๆ ที่ เ กี่ย วข องมาประกอบการพิ จารณาและเสนอ
ความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยใหมุงที่จะใหผูรับการสงเคราะหเขาใจปญหาและรวมมือแกไขปญหา
เพื่อใหตนและครอบครัวสามารถชวยเหลือตนเองได โดยใหดําเนินการตามความจําเปนดังนี้
(๑) ใหการสงเคราะหเปนเงิน
ก. ค า ใช จ า ยในการครองชี พ ไม เ กิ น วงเงิ น ครั้ ง ละสามพั น บาท และจะช ว ยได
ไมเกินสามครั้งตอรายตอป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ข. คารักษาพยาบาล เชน คายา คาอุปกรณการรักษา คาอาหารที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการสั่ง และรวมถึงคาพาหนะ คาอาหารระหวางติดตอรักษาพยาบาล ไมเกิน
วงเงินครั้งละสองพันบาท และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอรายตอป
ค. เงินทุนประกอบอาชีพ รายละไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาท
ง. คา พาหนะเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลํ า เนา ให จา ยเท า ที่ จา ยจริ ง เว น แต ก รณี ที่ เ ป น คน
ตา งด า วให ป ระสานกั บ สํา นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ งเพื่อ ดํ า เนิ น การส งตั ว บุ ค คลนั้ น กลั บออกนอก
ราชอาณาจักรตามสัญชาติหรือตามที่มีการรองขอ
จ. กรณีอื่น ๆ เทาที่จําเปนตามที่อธิบดีอนุมัติเปนการเฉพาะราย
(๒) ใหการสงเคราะหเปนเครื่องอุปโภคบริโภค ไมเกินวงเงินครั้งละสามพันบาท และจะ
ชวยไดไมเกินสามครั้งตอรายตอป
(๓) ใหการสงเคราะหดวยคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหากรณีตาง ๆ ตามหลักวิชาการ
สังคมสงเคราะห
(๔) ใหการสงเคราะหดวยการใหเขารับการอบรมฝกอาชีพหรือแนะนําการประกอบอาชีพ
(๕) ใหการสงเคราะหดวยการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
หมวด ๓
การจายคาตอบแทน
ขอ ๑๔ คาตอบแทนที่ผูเสียหายอาจขอรับได ตองเปนความผิดที่กระทําตอผูเสียหายเกี่ยวกับ
การคามนุษยตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกินสามหมื่นบาท
(๒) ค าฟ นฟู สมรรถภาพทางร างกายและสภาวะทางจิ ตใจ ให จ ายเท าที่ จ ายจริ ง แต ไม เกิ น
สองหมื่นบาท
(๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติใหจาย
ในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไมสามารถประกอบการงาน
ไดตามปกติ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

คาตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับคาหอง และคาอาหารในอัตรา
วันละไมเกินหกรอยบาท
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตายตองเปนความผิดที่กระทําตอผูเสียหายเกี่ยวกับ
การคามนุษยตามระเบียบนี้ ใหจายคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิรับเงิน ดังตอไปนี้
(๑) คาทดแทน ใหจายเปนเงินจํานวนแปดหมื่นบาท แกทายาทโดยใหไดรับสวนแบงเทากัน
(๒) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหมื่นบาท แกทายาทซึ่งจัดการศพ หรือในกรณี
ที่ทายาทซึ่งจัดการศพมีหลายคน ใหจายเงินคาจัดการศพแกทายาทผูซึ่งทายาทอื่นมอบหมายเปนหนังสือ
ถาหากไมมีทายาทดังกลาวหรือมีแตไมมีผูใดจัดการศพ ใหจายเงินคาจัดการศพแกผูจัดการศพและหาก
ผูจัดการศพมีหลายคน ใหจายเงินคาจัดการศพแกผูจัดการศพผูซึ่งผูจัดการศพอื่นมอบหมาย
ขอ ๑๖ ในการพิจารณาคาตอบแทนตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ใหดําเนินการตามหลักการ
สัง คมสงเคราะหเ ฉพาะราย โดยให นัก สั ง คมสงเคราะห ห รื อ เจ า หน า ที่ผู ซึ่ ง ไดรั บ มอบหมายเป น
ผูดําเนิน การและใหคํานึงถึงพฤติการณแ ละความจําเปน ที่ผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาสที่ผูเสียหาย
จะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย
ขอ ๑๗ หากปรากฏในภายหลังวา การกระทําที่ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิรับเงินอาศัยเปนเหตุ
ในการขอรับคาตอบแทนนั้น ไมเปนความผิดหรือไมมีการกระทําเชนวานั้น ใหมีหนังสือแจงผูเสียหาย
หรือผูมีสิทธิรับเงินคืนคาตอบแทนที่ไดรับไปแกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
ขอ ๑๘ การยื่นคําขอรับคาตอบแทน ในกรณีผูเสียหายหรือทายาท (กรณีผูเสียหายถึงแก
ความตาย) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูใ นเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอ ณ สํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคา หญิง และเด็ ก กรมพัฒนาสัง คมและสวัส ดิการ สําหรับผู เสี ยหายหรื อทายาท (กรณี
ผูเสียหายถึงแกความตาย) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตจังหวัดอื่น ใหย่ืนคําขอ ณ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งผูขอรับการสงเคราะหมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู ตามแบบที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด
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หมวด ๔
การเงิน การบัญชี และการรายงานผล
ขอ ๑๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี การพัสดุ การรับ การจาย ตลอดจนการเก็บรักษาเงิน
ที่ไดรับเพื่อใชใ นการสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งไมนํามาใชบังคับกับหนวยงานผูรับทุนซึ่งมิใชราชการ
ขอ ๒๐ เมื่ อ หน ว ยงานผู รั บ ทุ น ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น โครงการและได ดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคของโครงการแลว ใหรายงานผลการดําเนิน งานพรอมหลักฐานการรับจายเงิน ใหกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ ทุกสามเดือน
ขอ ๒๑ ใหกรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการรายงานผลการดําเนิน งานตามหมวด ๒ และ
หมวด ๓ ตลอดจนติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานผู รั บ ทุ น ด ว ยการออกไปเยี่ ย มเยี ย น
ใหคําปรึกษา แนะนํา ตามความเหมาะสมเพื่อประมวลและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยอยางนอยปละสองครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

