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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาอบายมุขและ
การคามนุษย  วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพื่อใหการดําเนินงานในการปองกัน  ดูแล  แกไข  ฟนฟู  และเยียวยาผูถูกกระทําจาก
กระบวนการคามนุษยมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน   เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานย่ิงข้ึน   โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการคามนุษย   
วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาอบายมุขและการคามนุษย   

วาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือ

แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การคามนุษย”  หมายความวา  การกระทําตอบุคคลอื่นโดยเจตนา  เพื่อแสวงหาประโยชน 

โดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  ในลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) จัดหา  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังที่ใด  หนวงเหนี่ยว  กักขัง  จัดใหอยู

อาศัย  หรือการรับไวซ่ึงบุคคลใด  และ 
(๒) ดวยวิธีการขมขู  ใชกําลังบังคับ  ลักพาตัว  ฉอฉล  หลอกลวง  ใชอํานาจโดยมิชอบ  หรือ

โดยอาศัยความออนดอยประสบการณหรือความรูของบุคคล  หรือโดยการใหหรือรับเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น  เพื่อใหไดรับความยินยอมของผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น 

“ผูประสบปญหาจากการคามนุษย”  หมายความวา  ผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือ 
ตกอยูในสภาวะยากลําบาก  อันเนื่องมาจากกระบวนการคามนุษย 
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“ผูที่เส่ียงตอการคามนุษย”  หมายความวา  ผูที่อยูในสภาพครอบครัวหรือชุมชนซ่ึงมีผูประกอบ
อาชีพคาประเวณีหรือคามนุษย  หรือผูที่คบหาสมาคมกับบุคคลดังกลาวที่นาจะชักนําไปในทางกระทํา
ผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี 

“ผูที่จําตองไดรับการชวยเหลือจากการคามนุษย”  หมายความวา  ผูที่เคยประกอบอาชีพ
คาประเวณีหรือคามนุษยและตกอยูในสภาพวางงานหรือมีอาชีพแตรายไดนอย  รวมทั้งผูประกอบอาชีพ
คาประเวณีหรือคามนุษยแตตองการกลับตัวและคิดจะเปลี่ยนอาชีพใหถูกตองเหมาะสม 

“ผูเสียหาย”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต  รางกาย  หรือจิตใจ  
เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยของผูอื่น  โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดนั้น 

“หนวยงานผูรับทุน”  หมายความวา  หนวยงานภาครัฐ  และหนวยงานหรือองคกรภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  ชมรม  กลุม  หรือบุคคลที่ขอรับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อใชในการปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษย 

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการหรือกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการที่ขอรับการสนับสนุน
เพื่อใชในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการ
ขอรับทุนแลว 

“เงินสงเคราะห”  หมายความวา  เงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกผูซ่ึงไดรับการ
สงเคราะห  อันเปนการชวยเหลือ  เพื่อการปองกัน  แกไข  พัฒนา  และฟนฟู  ทั้งทางรางกายและจิตใจ 

“คาตอบแทน”  หมายความวา  เงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับ
เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยของผูอื่น  โดยตนมิได 
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทาํความผิดนั้น 

“ทายาท”  หมายความวา 
(๑) บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
(๒) สามีหรือภรรยา 
(๓) บิดา  มารดา 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ขอ ๕ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจาก
นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  ทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหา 
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  ๑ 

การดําเนินงาน 
 

 

ขอ ๖ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนําเงินที่ไดรับเพื่อใชในการสงเคราะหเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไปเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ  
โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินทุนเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย” 

การรับเงินนั้นใหนําฝากธนาคารตามวรรคหนึ่งในวันที่รับเงินหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป 
ขอ ๗ เงินที่ไดรับเพื่อใชในการสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคา

มนุษยใหจายไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) จายเปนเงินทุนสนับสนุนโครงการของหนวยงานผูรับทุน 
(๒) จายเปนเงินสงเคราะหสําหรับผูที่พึงไดรับการสงเคราะห 
(๓) จายเปนคาตอบแทนสาํหรับผูเสียหายหรือผูมีสิทธิรับเงิน 
(๔) จายเปนคาเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุน  โดยนําพระราชกฤษฎีกา

เบี้ยประชุมกรรมการมาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๕) จายเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุนพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน 
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุน  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเปน

ประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทน
กรมบัญชีกลาง  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงปลัดกระทรวงแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณเกี่ยวของ 
กับงานดานการคุมครองปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยจํานวนไมเกินสามคนเปนกรรมการ  และให
อธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  โดยใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่หนวยงานผูรับทุนเสนอ 

ขอ ๙ ภายใตบังคับขอ  ๗  (๑)  ใหหนวยงานผูรับทุนย่ืนเร่ืองขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
พรอมรายละเอียดของโครงการเสนอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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การขอรับทุน  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุนอนุมัติใหไดรับการสนับสนุนแลว  ใหกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการดําเนินการเบิกจายเงินใหแกหนวยงานผูรับทุนตามโครงการ  โดยผานบัญชี
ธนาคารที่หนวยงานผูรับทุนเปดบัญชีไวเพื่อการนั้น  ณ  ธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ  หรือในกรณี
ที่จําเปนจะเปดบัญชีกับธนาคารอื่นก็ได 

ขอ ๑๐ ภายใตบังคับขอ  ๗  (๒)  และ  (๓)  ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํานาจอนุมัติ 

หมวด  ๒ 
การจายเงินสงเคราะห 
 

 

ขอ ๑๑ ผูที่พึงไดรับการสงเคราะห  ไดแก 
(๑) ผูประสบปญหาจากการคามนุษย 
(๒) ผูที่เส่ียงตอการคามนุษย 
(๓) ผูที่จําตองไดรับการชวยเหลือจากการคามนุษย 
ขอ ๑๒ การย่ืนคําขอรับการสงเคราะหในกรณีผู มี ภูมิ ลํ า เนาหรือ ถ่ินที่ อ ยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  สําหรับผูมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในเขตจังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ซ่ึงผูขอรับการสงเคราะหมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู  ตามแบบที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด 

ขอ ๑๓ วิธีดําเนินการสงเคราะห  ใหดําเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
โดยใหนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการศึกษาพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาและติดตามผลกับใหเรียกหลักฐานตาง  ๆ  ที่ เ ก่ียวของมาประกอบการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยใหมุงที่จะใหผูรับการสงเคราะหเขาใจปญหาและรวมมือแกไขปญหา  
เพื่อใหตนและครอบครัวสามารถชวยเหลือตนเองได  โดยใหดําเนินการตามความจําเปนดังนี้ 

(๑) ใหการสงเคราะหเปนเงิน 
 ก. คาใชจายในการครองชีพ   ไมเกินวงเงินคร้ังละสามพันบาท  และจะชวยได 

ไมเกินสามครั้งตอรายตอป 
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 ข. คารักษาพยาบาล  เชน  คายา  คาอุปกรณการรักษา  คาอาหารที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการสั่ง  และรวมถึงคาพาหนะ  คาอาหารระหวางติดตอรักษาพยาบาล  ไมเกิน
วงเงินคร้ังละสองพันบาท  และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอรายตอป 

 ค. เงินทุนประกอบอาชีพ  รายละไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาท 
 ง. คาพาหนะเดินทางกลับภูมิลําเนา  ใหจายเทาที่จายจริง  เวนแตกรณีที่ เปนคน 

ตางดาวใหประสานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อดําเนินการสงตัวบุคคลนั้นกลับออกนอก
ราชอาณาจักรตามสัญชาติหรือตามที่มีการรองขอ 

 จ. กรณีอื่น  ๆ  เทาที่จําเปนตามที่อธิบดีอนุมัติเปนการเฉพาะราย 
(๒) ใหการสงเคราะหเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ไมเกินวงเงินคร้ังละสามพันบาท  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) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและสภาวะทางจิตใจ  ใหจายเทาที่จายจริง  แตไม เกิน 

สองหมื่นบาท 
(๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติใหจาย

ในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท  เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไมสามารถประกอบการงาน
ไดตามปกติ 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

คาตอบแทนตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหรวมถึงคาใชจายเก่ียวกับคาหอง  และคาอาหารในอัตรา 
วันละไมเกินหกรอยบาท 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตายตองเปนความผิดที่กระทําตอผูเสียหายเกี่ยวกับ
การคามนุษยตามระเบียบนี้  ใหจายคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิรับเงิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาทดแทน  ใหจายเปนเงินจํานวนแปดหมื่นบาท  แกทายาทโดยใหไดรับสวนแบงเทากัน 
(๒) คาจัดการศพ  ใหจายเปนเงินจํานวนสองหมื่นบาท  แกทายาทซึ่งจัดการศพ  หรือในกรณี

ที่ทายาทซึ่งจัดการศพมีหลายคน  ใหจายเงินคาจัดการศพแกทายาทผูซ่ึงทายาทอื่นมอบหมายเปนหนังสือ  
ถาหากไมมีทายาทดังกลาวหรือมีแตไมมีผูใดจัดการศพ  ใหจายเงินคาจัดการศพแกผูจัดการศพและหาก
ผูจัดการศพมีหลายคน  ใหจายเงินคาจัดการศพแกผูจัดการศพผูซ่ึงผูจัดการศพอื่นมอบหมาย 

ขอ ๑๖ ในการพิจารณาคาตอบแทนตามขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหดําเนินการตามหลักการ
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย  โดยใหนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ผู ซ่ึงไดรับมอบหมายเปน
ผูดําเนินการและใหคํานึงถึงพฤติการณและความจําเปนที่ผูเสียหายไดรับ  รวมถึงโอกาสที่ผูเสียหาย 
จะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย 

ขอ ๑๗ หากปรากฏในภายหลังวา  การกระทําที่ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิรับเงินอาศัยเปนเหตุ
ในการขอรับคาตอบแทนนั้น  ไมเปนความผิดหรือไมมีการกระทําเชนวานั้น  ใหมีหนังสือแจงผูเสียหาย
หรือผูมีสิทธิรับเงินคืนคาตอบแทนที่ไดรับไปแกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจง 

ขอ ๑๘ การย่ืนคําขอรับคาตอบแทน  ในกรณีผูเสียหายหรือทายาท  (กรณีผูเสียหายถึงแก
ความตาย)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สําหรับผู เสียหายหรือทายาท  (กรณี
ผูเสียหายถึงแกความตาย)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในเขตจังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ซ่ึงผูขอรับการสงเคราะหมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู  ตามแบบที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด 

 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การเงิน  การบัญชี  และการรายงานผล 

 
 

ขอ ๑๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี  การพัสดุ  การรับ  การจาย  ตลอดจนการเก็บรักษาเงิน 
ที่ไดรับเพื่อใชในการสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม 

ความในวรรคหนึ่งไมนํามาใชบังคับกับหนวยงานผูรับทุนซ่ึงมิใชราชการ 
ขอ ๒๐ เมื่อหนวยงานผู รับทุนได รับทุนสนับสนุนโครงการและไดดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของโครงการแลว  ใหรายงานผลการดําเนินงานพรอมหลักฐานการรับจายเงินใหกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ  ทุกสามเดือน 

ขอ ๒๑ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรายงานผลการดําเนินงานตามหมวด  ๒  และ
หมวด   ๓   ตลอดจนติดตามการดําเนินงานของหนวยงานผู รับทุนดวยการออกไปเย่ียมเยียน   
ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตามความเหมาะสมเพื่อประมวลและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยอยางนอยปละสองคร้ัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
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