เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของ
กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว า “ประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุ น เพื่ อการปองกัน และ
ปราบปรามการคามนุษย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใชเงินและทรัพยสิน
ของกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย”
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ขอ ๔ การใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุน ใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การชวยเหลือผูเสียหาย
(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหาย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร หรือถิ่นที่อยู
(๔) การบริหารกองทุน
ขอ ๕ การใชเงินหรือทรัพยสินของกองทุนสําหรับการชวยเหลือผูเสียหาย การคุมครอง
ความปลอดภัยใหแ ก ผูเ สียหาย หรือการช วยเหลื อผูเ สีย หายในต างประเทศให เดิน ทางกลั บเข ามา
ในราชอาณาจักรหรือถิ่น ที่อยู ใหคณะกรรมการอนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด ตลอดจนความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ รวมทั้ง
โอกาสที่ผูเสียหายจะไดรับการชวยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการโดยทางอื่น ดวย
ทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) คาใชจายในการครองชีพ ไมเกินวงเงินครั้งละสามพันบาท และจะชวยไดไมเกินสามครั้ง
ตอรายตอป
(๒) คาใชจายในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกินสามหมื่นบาท และใหรวมถึง
คาใชจายเกี่ยวกับ คาพาหนะ คาอาหารระหวางติดตอรักษาพยาบาล ไมเกินวงเงินครั้งละสองพันบาท
และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอรายตอป
(๓) คา ใชจ า ยในการบํ า บัด ฟ น ฟู ท างร า งกายและจิต ใจ ใหจ า ยเท า ที่จ า ยจริ ง แต ไม เ กิ น
สองหมื่นบาท
(๔) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติใหจาย
ในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ไมสามารถประกอบการงาน
ไดตามปกติ
(๕) คาใชจายในการชวยเหลือเปนเครื่องอุปโภคบริโภค ไมเกิน วงเงิน ครั้งละสามพัน บาท
และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอรายตอป
(๖) คาใชจายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
(๗) คาใชจายในการศึกษาหรือฝกอบรม
(๘) คาใชจายในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายหรือการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน หรือตามคําสั่งศาล
(๙) คาใชจายในการสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูเสียหายนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑๐) คาใชจายในการชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นที่อยู
(๑๑) คาใชจายในกรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเปนการเฉพาะราย
หากปรากฏในภายหลังวา การกระทําที่ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิรับเงินอาศัยเปนเหตุในการขอรับ
คาตอบแทนนั้น ไมเปนความผิดหรือไมมีการกระทําเชนวานั้น ใหมีหนังสือแจงผูเสียหายหรือผูมีสิทธิ
รับเงิน คืนคาตอบแทนที่ไดรับไปแกกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ขอ ๖ การยื่นคําขอรับความชวยเหลือตามขอ ๕ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอมีภูมิลําเนาหรือถิ่น
ที่อยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น คําขอ ณ สํานัก ปองกั น และแกไขปญหาการคา หญิงและเด็ ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สําหรับผูยื่นคําขอที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่น
คําขอ ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยจังหวัดซึ่งผูยื่นคําขอรับความชวยเหลือ
มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้
ขอ ๗ การอนุ มั ติ ก ารใช เ งิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ของกองทุ น สํ า หรั บ การบริ ห ารกองทุ น
ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัลลภ พลอยทับทิม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

แบบคําขอรับความชวยเหลือตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของ
กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
..............................................................
ลําดับที่........................
เขียนที่..........................................................
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ..……………....
ตอนที่ ๑ สําหรับผูที่ยื่นคําขอรับความชวยเหลือ
๑. ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................... อายุ .....................ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ........................................... อาชีพ ...................................................
ที่อยูปจจุบัน ...................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน .....................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ...................................... หมายเลขลงทะเบียนคนจน(ถามี)........................................
๒. สภาพครอบครัว / ปญหาความเดือดรอนและความตองการชวยเหลือ เนื่องจากเปนผูเสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑ สภาพครอบครัว
.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒.๒ ปญหาความเดือดรอน
.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
/๒.๓...

๒
๒.๓ ความชวยเหลือที่ตองการไดรับ
คาใชจายในการครองชีพ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล
คาใชจายในการบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ
คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ
เครื่องอุปโภคบริโภค
คาใชจายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
คาใชจายในการศึกษาหรือฝกอบรม
คาใชจายในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายหรือการดําเนินคดีเพื่อ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือตามคําสั่งศาล
 (๙) คาใชจายในการสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูเสียหาย
 (๑๐) คาใชจายในการชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู
 (๑๑) คาใชจายในกรณีอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุมัติเปนการเฉพาะราย










(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และหากปรากฏใน
ภายหลังวา การกระทําที่ขาพเจาหรือผูมีสิทธิรับเงินอาศัยเปนเหตุในการขอรับคาตอบแทนนั้น ไมเปน
ความผิดหรือไมมีการกระทําเชนวานั้น ขาพเจาจะคืนคาตอบแทนที่ไดรับไปทั้งหมดแกกองทุนเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว จํานวน ..............ฉบับ
ไดแก
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนามรณบัตร
 ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................

ลงชื่อ..........................................ผูยื่นคําขอ
(
)

/ตอนที่ ๒...

๓
ตอนที่ ๒ สําหรับเจาหนาที่ผูรับเรื่อง
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องตนแลว ปรากฏสถานะของผูยื่นคํารอง ดังนี้
 เปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย
 เปนทายาทของผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย
 เปนบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธกับผูเสียหาย)...................................................................
ความเห็น...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่
(
)
ตําแหนง.........................................
/
/

ตอนที่ ๓ สําหรับนักสังคมสงเคราะห
ความเห็น (เมื่อไดดําเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะหเฉพาะรายแลว)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่
(
)
ตําแหนง ...........................................
/
/
/ตอนที่ ๔...

๔
ตอนที่ ๔ สําหรับผูบังคับบัญชา
 เห็นสมควรใหความชวยเหลือ
 ไมสมควรใหความชวยเหลือ เนื่องจาก.....................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................
(
)
ตําแหนง.......................................................
/
/

