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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
วาดวยการจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหองคกรเอกชนที่มีการดําเนิน งานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยไดรับ
การสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไดอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๖) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการคามนุษยจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบี ยบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษ ย
วาดวยการจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“องคกรเอกชน” หมายความวา องคกรที่มิใชสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
หรือองคกรอื่นของรัฐ ซึ่งไมไดแ สวงหากําไร และมีการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม
การค ามนุษ ย ทั้ง นี้ ไม วา จะเปน นิติ บุค คลหรือ ไม และให รวมถึง มูล นิธิ สมาคม ที่ จดทะเบี ย น
ตามกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายอื่น
“การปองกันและปราบปรามการคามนุษย” หมายความวา การดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย เชน การปองกัน การคุม ครองชวยเหลือ การใหที่พัก
อาหาร การรักษาพยาบาล การบํ าบัดฟน ฟูท างรางกายและจิต ใจ การดําเนิน คดีและการบังคับใช
กฎหมาย การสงกลับและคืนสูสังคม ความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยในดานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยกําหนด เปนตน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
การคามนุษย
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ขอ ๔ องค ก รเอกชนใดมี ค วามประสงค ที่ จ ะยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นองค ก รเอกชน
ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตองมีคุณสมบัติดังนี้
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(๑) จะตองดําเนินกิจการและมีผลงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) มีที่ทําการตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๓) มี บุ ค ลากร หรื อ อาสาสมั ค รในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ มี ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
การปองกัน ปราบปราม หรือแกไขปญหาการคามนุษย
(๔) มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวของกับการปองกัน ปราบปราม หรือแกไขปญหา
การคามนุษยอยางชัดเจน
(๕) ผูบริหารองค กรเอกชน ไมเปน ผูมีค วามประพฤติเสื่อมเสีย ไมเปน บุค คลลมละลาย
และไม เคยไดรั บโทษจํา คุก โดยคํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ดใหจํ าคุ ก เวน แตใ นความผิ ดอั น ไดก ระทํา ดว ย
ความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๕ การยื่นคําขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยตามระเบียบนี้ ใหผูบริหารองคกร หรือผูไดรับมอบฉันทะจากองคกรเอกชนยื่นคําขอตามแบบ
ทายระเบียบนี้ พรอมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหารองคกรที่ยื่นคําขอ
(๒) สําเนาตราสารจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม หรือสําเนาขอบังคับ ระเบียบขององคกรเอกชน
ซึ่งผูบริหารองคกร หรือผูซึ่งไดรับมอบฉันทะใหคํารับรอง
(๓) รายนามคณะกรรมการหรือคณะผูบริหารองคกร
(๔) แผนงานโครงการขององคกรเอกชนที่จะดําเนินการ
(๕) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชนในระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
การยื่ น คํา ขอตามวรรคหนึ่ง ใหยื่ น คํา ขอด วยตนเอง หรือ สงโดยทางไปรษณียล งทะเบีย น
ตอบรับก็ได
ขอ ๖ การยื่น คําขอในสวนภูมิภาคใหยื่น คําขอที่สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษ ยจัง หวัด ที่องคกรเอกชนนั้ น มีส ถานที่ทํา การตั้งอยู และใหพั ฒ นาสังคมและความมั่ น คง
ของมนุษยจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติใหจดทะเบียน แลวรายงานผล
ใหปลัดกระทรวงทราบ
ในกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอตอสํานักงาน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวง
เพื่ออนุมัติใหจดทะเบียน
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ขอ ๗ ในกรณีองคกรเอกชนใดที่ไดรับการจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยแลว ใหสํานักงาน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด ที่รับคําขอออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบแนบทายระเบียบนี้ใหแกองคกรเอกชนนั้น
หลักเกณฑการขอรับการชวยเหลือจากกองทุน เพื่อการปองกัน ละปราบปรามการคามนุษย
ให เ ป น ไปตามระเบีย บคณะกรรมการประสานและกํ า กับ การดํ า เนิ น งานป องกั น และปราบปราม
การคามนุษย วาดวยหลักเกณฑและอนุมัติการใชจายเงินและทรัพยสิน ของกองทุนเพื่อการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
องคกรเอกชน ตามวรรคหนึ่งอาจไดรับการพิจารณาสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจการขององคกรจากกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ขอ ๘ ในกรณี ที่ ผู รั บ คํ า ขอ เห็ น ว า การยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นเป น องค ก รเอกชน
ด า นการป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งครบถ ว น ให แ จ ง ผู ยื่ น คํ า ขอ
โดยไมชักชา
ในกรณีที่ไมไดรับการอนุมัติใหจดทะเบียนตามระเบียบนี้ ใหแจงเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวนแลว
ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจเขาไปดูแล ใหคําแนะนํา แกองคกรเอกชนที่จดทะเบียนตามระเบียบนี้
ซึ่งรับผูเสียหายจากการคามนุษยไวดูแล ในเรื่องความปลอดภัย การคุมครองดูแล และสภาพความเปนอยู
ของผูเสียหาย
ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีการเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองคกรเอกชนใด ใหองคกรเอกชนนั้นแจง
ตอสํานักงานที่รับจดทะเบียน เพื่อใหมีการแกไขทะเบียนรายชื่อตอไป
ขอ ๑๑ องค ก รเอกชนใดขาดคุ ณ สมบั ติ ให ผู อ นุ มั ติ คํ า ขอมี อํ า นาจเพิ ก ถอนรายชื่ อ
จากทะเบียนองคกรเอกชน
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานทบทวนรายชื่อองคกรเอกชนที่จดทะเบียน ทุกสองป เพื่อเปนขอมูล
ในการประสานงานการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดแบบแนวปฏิบัติ
รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

