
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เรื่อง  การอนุมัตกิารใชเ้งินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์   

ส าหรบัช่วยเหลือและคุม้ครองผู้เสียหายจากการกระท าความผดิฐานค้ามนุษย์   
และผู้เสียหายจากการบังคบัใช้แรงงานหรือบริการ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง  การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย ์
และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๑  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการ
กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  เรื่อง  การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์  
ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  และผู้ เสียหาย 
จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน  
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
“สถานคุ้มครอง”  หมายความว่า  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   

สถานคุ้มครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึง
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด  และบ้านพักเด็กและครอบครัว  ซึ่งรับผู้เสียหายไว้ในความคุ้มครองด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

“ผู้เสียหาย”  หมายความว่า  ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายจากการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการด้วย   

“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๕ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหาย 
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย 
(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือถิ่นที่อยู่ 
(๔) การบริหารกองทุน 
ข้อ ๖ การใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนส าหรับการช่วยเหลือผู้เสียหาย  การคุ้มครอง 

ความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย  หรือการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่   ให้คณะกรรมการอนุมัติตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึง
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด  ตลอดจนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ  รวมทั้ง
โอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการโดยทางอื่นด้วย  ทั้งนี้  
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   

(๑) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  ไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาท  และช่วยได้ไม่เกินสามครั้ง  
ต่อรายต่อปีงบประมาณ   

(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางการแพทย์  ทั้งนี้  ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ค่าตรวจสุขภาพเพื่อน าไปขออนุญาตท างาน  (Work  Permit)   
 (ข) ค่าตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคติดต่อ  ก่อนเข้ารับการคุ้มครอง   
 (ค) ค่าวัคซีนป้องกันโรค  โดยการวินิจฉัยของแพทย์ 
 (ง) ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับค่าพาหนะ  และค่าอาหารระหว่างติ ดต่อรักษาพยาบาล   

ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละสองพันบาท 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม  โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางการแพทย์   
(๔) ค่าขาดรายได้จากการท างาน  ในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์  ให้จ่ายในอัตรา 

วันละไม่เกินสามร้อยบาท  เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ   
(๕) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค  ส าหรับผู้เสียหายที่ไม่อยู่ในสถาน

คุ้มครองไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาท  และช่วยเหลือได้ไม่เกินสามครั้งต่อรายต่อปีงบประมาณ   
(๖) ค่าที่ พัก  กรณี เช่ ารายเดือน  ให้จ่ ายเท่าที่ จ่ ายจริ ง   ไม่ เกินเดือนละสี่ พันบาท   

กรณีเช่ารายวัน  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินวันละแปดร้อยบาท  แต่ไม่เกิน  5  วัน  หากเกินกว่า   
5  วัน  ให้คิดในอัตรารายเดือน   

(๗) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
(๘) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือการด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้อง  

ค่าสินไหมทดแทน  หรือการบังคับคดีเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา  และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ค่าพาหนะและค่าอาหารในการไปให้การ  หรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ 
หรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ทั้งนี้   หากได้รับสิทธิการช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแล้ ว  ไม่มีสิทธิได้รับ 
ตามประกาศนี้ 

(๙) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้เสียหายนั้น 
(๑๐) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือถิ่นที่อยู่   
(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข

การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย  ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑๒) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานของผู้ เสียหายในหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้    

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   
(๑๓) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่  เพ่ือไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่

กระบวนการค้ามนุษย์ซ้ า  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   
(๑๔) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะการออกบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา  ๕  แห่งกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

(๑๕) ค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเป็นการเฉพาะราย 
ขอ้ ๗ การยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามข้อ  ๖  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีภูมิล าเนาหรือ 

ถิ่นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ  ณ  กองต่อต้านการค้ามนุษย์  ส านักงานปลัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส าหรับผู้ยื่นค าขอที่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดอื่น  
ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งผู้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ
มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่  ตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ผู้ยื่นค าขออาจยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด   

ข้อ ๘ การอนุมัติการใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนส าหรับการบริหารกองทุนให้ด าเนินการ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ปรเมธี  วมิลศิร ิ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม 
ส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

     

 เพ่ือให้การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิด 
ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมส าหรับผู้เสียหาย
จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ดังนี้ 

 ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
  “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย 
 “เงินบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ 
ตามอัตราที่ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก า กับมหาวิทยาลัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล  

“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษาก าหนด 
 “หนังสือเรียน” หมายความว่า หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ส าหรับการเรียน
ในแต่ละระดับ และหรือหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
 “อุปกรณ์การเรียน” หมายความว่า เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและเหมาะสมที่ต้องใช้  
ในการเรียนของนักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละระดับหรือสาขาวิชานั้น 
 “เครื่ องแบบนักเรียน” หมายความว่ า  เครื่ องแบบนักเรียนตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ 
หรือสถาบันการศึกษาก าหนด 
 “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” หมายความว่า กิจกรรมที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จัดให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา และการบริการ
สารสนเทศ 
 “ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน” หมายความว่า ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในระหว่างการศึกษา 
หรือฝึกอบรม 
 “ฝึกอบรม” หมายความว่า กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการท างาน 
ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง 
อันเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ข้อ ๒ การจ่ายเงินในการศึกษาหรือฝึกอบรมส าหรับผู้เสียหายให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ 

 
 
 
 



- ๒ - 
 

 ข้อ 3 ผู้เสียหายสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้จนถึงได้รับประกาศนียบัตรปริญญาตรีฉบับแรกเท่านั้น 
 ข้อ ๔ ผู้เสียหายต้องยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) แบบค าขอรับความช่วยเหลือตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ระบุหมายเลขคดีอาญา 
 (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (3) ระเบียบการเรียนของสถานศึกษา/สถาบัน ที่ระบุ หลักสูตร ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการศึกษา 
 (๔) แผนการด าเนินการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแนบท้ายอัตราค่าการศึกษาหรือฝึกอบรม 
ส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 

ล าดับ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย อัตรา (บาท) 
1 ประถมศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

ค่าหนังสือเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 250 บาท/ภาคเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,000 บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 1,760 บาท/เดือน 

2 มัธยมศึกษาตอนต้น/ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 

ปวช/ปวส 

ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าหนังสือเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 250 บาท/ภาคเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,000 บาท/ 

หนึ่งช่วงชั้นการศึกษา 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 2,200 บาท/เดือน 
ค่าท่ีพัก ๓,000 บาท/เดือน 

3 อุดมศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าหนังสือเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 250 บาท/ภาคเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,000 บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 2,200 บาท/เดือน 
ค่าท่ีพัก ๓,000 บาท/เดือน 

๔ การศึกษานอกระบบ ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

ค่าหนังสือเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 250 บาท/ภาคเรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 2,200 บาท/เดือน 
ค่าท่ีพัก ๓,000 บาท/เดือน 

๕ การฝึกอบรม ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม 500 บาท 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 100 บาท/วัน 
ค่าท่ีพัก ๓,000 บาท/เดือน 

 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท า 
ส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

     

 เพ่ือให้การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิด 
ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ข้อ ๖ (๑๑) คณะกรรมการจึงเห็นควรก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
 “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการด้วย 
 “สถานคุ้มครอง” หมายความว่ า  สถานคุ้มครองสวั สดิภาพผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ 
สถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง 
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด และบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งรับผู้เสียหายไว้ในความคุ้มครองด้วย 

 ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย ได้แก่ 
 (๑) ผู้เสียหายที่อยู่ในสถานคุ้มครองซึ่งประสงค์จะท างานและอยู่ระหว่างรอประสานหาต าแหน่งงาน
จากกระทรวงแรงงานหรือส านักจัดหางานจังหวัด หรือสถานคุ้มครอง แล้วแต่กรณี 
 (๒) ผู้ เสี ยหายที่ อยู่ ในสถานคุ้มครองซึ่ งประสงค์จะท างาน แต่ ไม่สามารถออกไปท างาน 
นอกสถานคุ้มครองได้ เนื่องจากพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ที่สมควรได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยหรือ
เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ซ้ า 
 (๓) ผู้เสียหายที่ไม่อยู่ในสถานคุ้มครองและได้มาแจ้งความประสงค์จะท างานต่อกองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ได้ออกเลขคดี 
 ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และความพร้อมของผู้เสียหาย 

 ข้อ 3 การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย ให้จ่ายวันละสามร้อยบาท 
แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หรือสถานคุ้มครอง ได้พิจารณาแล้ว ตามข้อ ๒ 
 กรณีผู้เสียหายได้ท างานแล้ว และต่อมาประสงค์จะท างานนั้น ให้สามารถเปลี่ยนงานได้หนึ่งครั้ง 
โดยในระหว่างรอต าแหน่งงานใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง เสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย 
ซึ่งรวมระยะเวลาที่เคยได้รับมาแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
 กรณีหากมีเหตุจ าเป็น เหมาะสม อาจขยายระยะเวลาเกินเก้าสิบวัน เป็นอ านาจของคณะกรรมการ  
ที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย 
 
 
 



- ๒ - 
 

 ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย ให้ค านึงถึงความจ าเป็น  
และเหมาะสม ตามพฤติการณ์ ความร้ายแรงของการกระท าความผิดและผลกระทบที่ผู้ เสียหายได้รับ 
รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการโดยทางอ่ืนด้วย  
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติ 
การใช้เงินและทรพัย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

 ข้อ ๕ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย แต่ละรายสิ้นสุดในกรณี 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ได้ท างานตามที่ได้จัดหางานให้แล้ว 
 (๒) สิ้นสุดกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย 
 (๓) แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับผู้เสียหาย 
 (๔) เมื่อครบก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือส านักงานพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด หรือสถานคุ้มครอง ได้พิจารณาแล้ว ตามข้อ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมการมีงานท า  

ส าหรับผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ดังนี้ 

๑. ให้สถานคุ้มครองฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสียหาย เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า ประกอบด้วย 
๑.๑  ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองฯ เป็นประธานกรรมการ 
๑.๒  นักจิตวิทยา 
๑.๓  นักพัฒนาสังคม 
๑.๔  ครูฝึกวิชาชีพ 
๑.๕  พยาบาล 
๑.๖  นักกฎหมาย/นิติกร 
๑.๗  นักสังคมสงเคราะห์ 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการตามความเหมาะสม และองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ควรมีไม่

น้อยกว่า ๕ คน 
๒. ให้สถานคุ้มครองฯ พิจารณาแบ่งกลุ่มผู้เสียหาย เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๒.๑ กลุ่มท่ีมีอายุไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงาน 
 ๒.๒ กลุ่มท่ีประสงค์จะท างาน แต่ไม่สามารถออกไปท างานได้ 
 ๒.๓ กลุ่มท่ีประสงค์จะท างาน และสามารถออกไปท างานได้ 
 (หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่ประสบปัญหาอื่นๆ ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 
๓. ขั้นตอน และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

๓.๑ การด าเนินงานในเดือนแรก 
๓.๑.๑ ขออนุญาตอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
๓.๑.๒ ผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ในการออกไปท างาน 

  ๓.๑.๓ ประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของผู้เสียหายในการท างาน 
 ๓.๑.๔ ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้เสียหาย เพ่ือพิจารณาความพร้อมในการท างาน 

๓.๑.๕ ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการครองชีพจากกองทุนฯ ให้แก่ผู้เสียหาย 
๓.๒ การด าเนนิงานในเดือนท่ีสอง 

๓.๒.๑ เตรียมความพร้อมทุกด้าน และพัฒนาทักษะการท างาน (ตามความถนัดและเหมาะสม) 
๓.๒.๒ แจ้งกรมการจัดหางาน/ส านักงานจัดหางานจังหวัด เพ่ือพิจารณาต าแหน่งส าหรับผู้เสียหาย 
๓.๒.๓ ติดตามผลการพิจารณาการอนุญาต/จัดท าบัตรอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 
๓.๒.๔ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพ่ือการท างานส าหรับผู้เสียหาย 
๓.๒.๕ จัดเตรียมเอกสาร และขออนุญาตท างานให้กับผู้เสียหาย 
๓.๒.๖ เริ่มต้นจ่ายเงิน วันละ ๓๐๐ บาท ให้กับผู้เสียหาย เมื่อกระทรวงมหาดไทยอนุญาต (ที่ประสงค์

จะไปท างาน/ไปท างานได้/ไปท างานไม่ได้) 
 
      /๓.๒.๗ เมื่อ... 



๓.๒.๗ เมื่อผู้เสียหายได้เริ่มต้นไปท างานแล้ว ให้หน่วยงานยุติการจ่ายเงิน วันละ ๓๐๐ บาท และหาก
ไม่สามารถท างานต่อไปได้ และมีการเปลี่ยนงาน ๑ ครั้ง ให้มีการจ่ายเงินได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับรวมจากวันที่
เริ่มต้นจ่ายเงิน 

๓.๒.๘ เมื่อจ่ายเงินวันละ ๓๐๐ บาท ครบ ๙๐ วันแล้ว ในกรณีผู้เสียหายยังไม่มีงานท า หรือยังไม่มี
ความคืบหน้าทางคดี รวมถึงมีความจ าเป็นอ่ืนๆ ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ และ  
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการฯ ของสถานคุ้มครองฯ พิจารณา
เป็นรายกรณี เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนการจ่ายเงินวันละ ๓๐๐ บาท เพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ต่อไป 

 
 

                                                  .......................................................................................................... 
 

 
 
 
 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่าย 
เป็นค่าตอบแทนในการท างานของผู้เสียหายในหน่วยงานภาครัฐ 

     

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
และผู้ เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ จึ งก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ในการท างานของผู้เสียหายในหน่วยงานภาครัฐไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
 “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการด้วย 
 “สถานคุ้มครอง” หมายความว่ า  สถานคุ้มครองสวั สดิภาพผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ 
สถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง 
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด และบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งรับผู้เสียหายไว้ในความคุ้มครองด้วย 
 “หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  

 ข้อ ๒ ผู้เสียหายซึ่งพักอาศัยอยู่ในสถานคุ้มครอง และมีความประสงค์จะท างานในหน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีอายุ ๑๕ ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
 (๒) มีคุณสมบัติตามต าแหน่งงานที่สถานคุ้มครองก าหนด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความพร้อมของผู้เสียหาย 
 การแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ เสียหายยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะท างาน  
ต่อสถานคุ้มครองซึ่งผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ 

 ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการของสถานคุ้มครองคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกินห้าคน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ของสถานคุ้มครองและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกสถานคุ้มครองจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) พิจารณาคัดเลือกผู้เสียหายที่มีความประสงค์จะท างานจากคุณสมบัติและความเหมาะสม  
ของผู้เสียหายตามต าแหน่งงาน 
 (๒) ก าหนดเงื่อนไขการท างานตามต าแหน่งงาน เช่น วันหยุดงาน จ านวนชั่วโมงในการท างานต่อวัน 
การหมุนเวียนการท างานของผู้เสียหาย เป็นต้น 

 ข้อ ๔ ให้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนในการท างานของผู้เสียหาย ดังนี้ 
 (๑) งานทั่วไปตามท่ีหน่วยงานภาครัฐก าหนด กรณีท างานในสถานคุ้มครอง ให้จ่ายวันละสองร้อยบาท 
กรณีท างานภายนอกสถานคุ้มครอง ให้จ่ายวันละสามร้อยบาท ตามจ านวนวันนับแต่วันที่ผู้เสียหายเริ่มท างาน 
 (๒) งานผู้ช่วยด้านภาษา ให้จ่ายชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาท ตามจ านวนชั่วโมงการท างานนับแต่เวลา  
ที่ผู้เสียหายเริ่มท างาน 
 
 



- ๒ - 
 

 ข้อ ๕ ให้สถานคุ้มครองจัดท ารายงานผลการท างานของผู้เสียหาย พร้อมแนบแบบแสดงความประสงค์ 
ที่จะท างานตามข้อ ๒ วรรคสอง รายงานผลการคัดเลือกของคณะกรรมการของสถานคุ้มครองตามข้อ ๓ (๑) 
และค าขอรับความช่วยเหลือตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เรื่อง การอนุมัติการใช้ เงินและทรัพย์สินของกองทุนเ พ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับ  
ใช้แรงงานหรือบริการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานของผู้เสียหาย 

 ข้อ ๖ การจ้างงานและการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนในการท างานของผู้เสียหาย ให้สิ้นสุดในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังนี้ 
 (๑) ผู้เสียหายท างานครบตามระยะเวลาการจ้างงานแล้ว 
 (๒) ผู้เสียหายไม่ประสงค์ท างาน 
 (๓) ผู้เสียหายท างานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามต าแหน่งงาน 
 (๔) ผู้เสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งเกี่ยวกับการท างานของสถานคุ้มครองอันชอบด้วยกฎหมาย 
และได้เคยมีการตักเตือนแล้ว 
 (๕) สิ้นสุดกระบวนการคุ้มครองและผู้เสียหายมีความประสงค์กลับภูมิล าเนา 
 (๖) กรณีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการของสถานคุ้มครองก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
เป็นเงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อไม่ให้กลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ซ  า  

     

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (13) ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  เรื่อง การอนุมัติการใช้ เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  
และผู้ เสียหายจากการบั งคับใช้แรงงานหรือบริการ  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นเงินกองทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพ่ือไม่ให้กลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ซ  า 
ดังต่อไปนี  

 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี  
  “ผู้ เสียหาย” หมายความว่า ผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  “สถานคุ้มครอง” หมายความว่า สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองเอกชน 
เพ่ือการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 
และบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งรับผู้เสียหายไว้ในความคุ้มครองด้วย 
  “ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล” หมายความว่า บิดามารดา ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งให้ความอุปการะเลี้ยงดู
ผู้เสียหายหรือซ่ึงผู้เสียหายอาศัยอยู่ด้วย 
  “เงินทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่” หมายความว่า เงินทุนประกอบอาชีพภายหลังการคืนสู่สังคม 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 ข้อ ๒ ผู้เสียหายซึ่งประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ นไป เว้นแต่ประกอบอาชีพบางประเภทที่ผู้เสียหายที่มีอายุ 15 ปี ขึ นไป 
สามารถท าได้ และกรณีไม่สามารถขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลยื่นความประสงค์แทนได้ 
 (3) มีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือเคยผ่านการฝึกอาชีพ 

 ข้อ 3 ให้ผู้เสียหายหรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแล แล้วแต่กรณี แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ 
โดยการยื่นแบบค าร้องขอรับความช่วยเหลือตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ส าหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหาย 
จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พร้อมแนบรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
ต่อกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หรือส านักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีเอกสารทางราชการระบุว่า 
เป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้ที่ พ้นจากการคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหาย  
จากการค้ามนุษย์ภายในหนึ่งปี 
 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับค าขอให้การช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เสียหายในการจัดท า
รายละเอียดโครงการ 
 

 



- ๒ - 
 

 ข้อ ๔ ให้หน่ วยงานที่ รับค าขอเสนอแบบค าขอรับความช่วยเหลือและรายละเอียดโครงการ 
ต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะราย 

 ข้อ 5 ให้จ่ายเงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่เกินโครงการละ 50,000  บาท และให้ผู้ เสียหาย 
มีสิทธิได้รับเพียงหนึ่งครั ง หากเกินกว่าจ านวนเงินดังกล่าวให้พิจารณาเป็นรายกรณี 
 เงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายจะต้องด าเนินกิจการด้วยตนเองหรือมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินกิจการ 

 ข้อ 6 ให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสถานคุ้มครอง ติดตามผลการเริ่มต้นชีวิตใหม่  
เมื่อครบหนึ่งเดือน สามเดือนและหกเดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รับเงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่และรายงาน  
ให้คณะกรรมการทราบด้วย 

 ข้อ 7 หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น ให้เป็นอ านาจพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือตำม 
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

เรื่อง กำรอนุมัติกำรใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  
ส ำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์  

และผู้เสียหำยจำกกำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร 
.............................................................. 

        เขียนที่.................................................... 

         วันที่..................เดือน.................................พ.ศ..…………….... 

ตอนที่ ๑  ส ำหรับผู้ท่ียื่นแบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือ 

๑. ชื่อ – นำมสกุล ............................................................. รหัสผู้เสียหำย...........................................................  
วัน/เดือน/ปี เกิด............................... อำยุแรกเข้ำสถำนคุ้มครอง ..........ปี .........เดือน  อำยุปัจจุบัน .........ปี....เดือน 
สัญชำติ......................................................... เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน .................................................. 

 ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................................... 
 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ............................................................................... ...................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์ .............................................  
 มีควำมประสงค์ให้โอนเข้ำบัญชีธนำคำร ......................................................................................................... 
 ชื่อบัญชี .......................................................................... บัญชีเลขที่ ..................... ........................................ 

๒.  หมำยเลขคดีอำญำ .................................. เจ้ำของส ำนวนคดี........................................................................
 สถำนีต ำรวจ ................................................................................................................... ................................ 
    สืบพยำน เมื่อวันที่ .................................................................................................................................  
    อยู่ระหว่ำงรอสืบพยำน ในวันที่ ................................................................................................... .......... 
    ไม่สืบพยำน เพรำะ ............................................................................................................. ................... 

๓.  สภำพปัญหำ และกำรตกเป็นผู้เสียหำย ............................................................................. ............................. 
........................................................................................................... ................................................................... 
.................................................................. ............................................................................................................ 
................................................................................................................ .............................................................. 

๔. ประเภทของผู้เสียหำย 

   ผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์  
   ผู้เสียหำยจำกกำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร  (ข้ำมไปตอบข้อ ๖) 

๕. รูปแบบกำรถูกแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำมนุษย์ 

   กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณี 
   กำรผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลำมก 
   กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอ่ืน 
   กำรเอำคนลงเป็นทำส 
   กำรน ำคนมำขอทำน 
   กำรบังคับตัดอวัยวะเพ่ือกำรค้ำ 
   หรือกำรอื่นใดท่ีคล้ำยคลึงกันอันเป็นกำรขูดรีดบุคคล ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตำม 
 

/๖. ควำมช่วยเหลือ... 
 



๒ 
 

๖. ควำมช่วยเหลือที่ต้องกำรได้รับ 

 (๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ 
 (๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล 
 (๓) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดฟื้นฟูทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
 (๔) ค่ำขำดรำยได้จำกกำรท ำงำน ในระหว่ำงที่เข้ำสู่กระบวนกำรค้ำมนุษย์ 
 (๕) ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 
 (๖) ค่ำท่ีพัก  
 (๗) ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 (๘) ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย หรือกำรด ำเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
   หรือกำรบังคับคดีเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำ และให้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ 
   และค่ำอำหำรในกำรไปให้กำร หรือเบิกควำม เป็นพยำนในควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์หรือกำรบังคับใช้ 
   แรงงำนหรือบริกำร ตำมหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 (๙) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล ำเนำของผู้เสียหำย 
 (๑๐) ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยในต่ำงประเทศให้เดินทำงกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือถิ่นที่อยู่ 
 (๑๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำส ำหรับผู้ เสียหำย  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข 
   ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 (๑๒) ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนของผู้เสียหำยในหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์ 
   และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 (๑๓) ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพ่ือไม่ให้ผู้เสียหำยกลับเข้ำสู่ขบวนกำรค้ำมนุษย์ซ้ ำ 
   ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 (๑๔) ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรส ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ตำมกฎกระทรวง
   ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพำะกำรออกบัตรประจ ำตัวคน 
   ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมมำตรำ ๕ แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร 
 (๑๕) ค่ำใช้จ่ำยในกรณีอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรอนุมัติเป็นกำรเฉพำะรำย โปรดระบุ ............................. 
   ........................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรที่เก่ียวข้องมำพร้อมกับแบบค ำขอนี้ด้วยแล้ว จ ำนวน ...............ฉบับ ได้แก่  

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่ำรักษำพยำบำล  
 ระเบียบกำรเรียนของสถำนศึกษำ/สถำบัน ที่ระบุ หลักสูตร ค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 ใบเสนอรำคำ หรือรำคำกลำงของสินค้ำที่มีควำมประสงค์จะจัดซื้อ 
 แผนกำรด ำเนินกำร รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผล 
  ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร (ถ้ำมี) 
 แบบแจ้งข้อมลู KTB Corporate Online (ถ้ำมี) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

               ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นค ำขอ 

           (................................................) 
 

/ตอนที่ ๒... 



๓ 
 

ตอนที ่ ๒ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 

  ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนในเบื้องต้นแล้ว ปรำกฏสถำนะของผู้ยื่นค ำร้อง ดังนี้ 
   เป็นผู้เสียหำย 
   เป็นทำยำทของผู้เสียหำย 
   เป็นบุคคลอื่น (ระบุควำมสัมพันธ์กับผู้เสียหำย).......................................................................... 

  ควำมเห็น........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................เจ้ำหน้ำที่ 
         (................................................) 
                                    ต ำแหน่ง.................................................. 

                 ............../ .............. /............... 

ตอนที ่ ๓ ส ำหรับนักสังคมสงเครำะห์ 

  ควำมเห็น (เม่ือได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำยแล้ว) 
  ........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.............................................................................. ................................................................................................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................เจ้ำหน้ำที่ 
         (................................................) 

                                    ต ำแหน่ง.................................................. 
                ............../ .............. /...............  
ตอนที ่ ๔ ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 

   เห็นควรให้ควำมช่วยเหลือ 
   ไม่เห็นควรให้ควำมช่วยเหลือ 

 ลงชื่อ....................................................... 

         (................................................) 

                                    ต ำแหน่ง.................................................. 
             ............../ .............. /............... 
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