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ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

เร่ือง  กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนําจับและดําเนินคดีกับ 
ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการประสานและกํากับ 
การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  เร่ือง  กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทน 
ในการนําจับและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม  

การค้ามนุษย์ 
“ผู้แจ้งความนําจับ”  หมายความว่า  ผู้แจ้งความหรือให้เบาะแสนําจับผู้ต้องหาหรือจําเลยต่อ  

เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามประกาศนี้  จนเจ้าพนักงานจับกุมตัวผู้กระทําความผิด  ผู้ต้องหาหรือจําเลยได้ 
“เจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุม”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่ในการสืบสวน

จับกุมปราบปรามผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่ในการสอบสวนผู้ต้องหาหรือจําเลย

ในความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“เงินรางวัล”  หมายความว่า  เงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้เจ้าพนักงานผู้สืบสวนหรือจับกุมและพนักงาน  

สอบสวนผู้ต้องหาหรือจําเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์อันเป็นการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ  
ค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณปกติได้ 
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“ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนําจับจนนําไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหา
หรือจําเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์อันเป็นการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ไม่ใช่การโฆษณาให้คําม่ันแก่บุคคลใดตามกฎหมาย  แต่เป็นประกาศ 
ที่กําหนดไว้  เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของทางราชการในการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้ง
ความนําจับหรือเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงานสอบสวนตามที่เห็นสมควรเท่านั้น 

ข้อ ๕ การจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์  จ่ายจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์   

ข้อ ๖ ผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบน  เงินรางวัล  หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย
หรือระเบียบอื่นในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์คดีเดียวกันนี้มาแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทน
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์จะใช้สิทธิตามประกาศน้ีให้แสดงหลักฐานการสละสิทธิ 
ที่ได้รับเงินสินบน  เงินรางวัล  หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นในคดีความผิด
ฐานค้ามนุษย์คดีเดียวกันนั้นมาด้วย 

ข้อ ๗ ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความนําจับหลายคน  ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเท่า ๆ  กันทุกคน  
เวน้แต่จะมีหลักฐานตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๘ ผู้รับแจ้งความนําจับตามประกาศนี้  ได้แก่ 
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รองปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  หรือผู้อํานวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(๒) พนักงานสอบสวน  หรือเจ้าพนักงานตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตาํรวจตรีขึ้นไป   
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอ 
(๔) ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป  นายทหารฝ่ายการสารวัตร  

หรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน  สําหรับกรณีผู้กระทําผิดที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร 
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ข้อ ๙ เม่ือผู้รับแจ้งความนําจับได้รับแจ้งความนําจับตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้จัดทําหลักฐาน 

การรับแจ้งความเป็นหนังสือตามแบบท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด   
หรือโดยระบุการกระทําผิด  รายละเอียดเก่ียวกับชื่อบุคคล  (ถ้ามี)  สถานที่  วันเวลาที่รับแจ้ง  เสร็จแล้ว
ลงลายมือชื่อตําแหน่งของผู้รับแจ้งความ  ถ้าผู้แจ้งความนําจับประสงค์จะไม่เปิดเผยชื่อ  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ้าไม่ประสงค์จะปิดเป็นความลับให้เขียนชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความนําจับ  และให้ผู้แจ้ง
ความนําจับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานในหนังสือแจ้งความ  แล้วทําสําเนา  ๑  ชุด  
มอบให้ผู้แจ้งความนําจับไว้เป็นหลักฐาน  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนจะแจ้งความนําจับด้วยวาจา 
ต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความนําจับก่อนและจัดทําหลักฐานการแจ้งความนําจับภายหลังการจับกุมได้ 
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ข้อ ๑๐ ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามอัตราวงเงินในแต่ละส่วน  เม่ือการจับกุม
ผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นผลสําเร็จและพนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีความผิด 
ฐานค้ามนุษย์นั้นแล้ว  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) คดีความผิดฐานค้ามนุษย์  ตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓   
ที่มีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
มาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๓  คดีหนึ่งไม่เกินส่วนละหนึ่งแสนบาท 

(๒) คดีความผิดฐานค้ามนุษย์  ตามมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  ที่มีบทกําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๕๒  
มาตรา  ๕๓  หรือมาตรา  ๕๔  คดีหนึ่งไม่เกินส่วนละห้าหม่ืนบาท 

(๓) คดีความผิดที่เก่ียวเนื่องกับความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๕๕  หรือมาตรา  ๕๖  
คดีหนึ่งไม่เกินส่วนละสามหม่ืนบาท 

(๔) ในกรณีที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้ประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวน   
ชั้นพนักงานอัยการ  หรือในชั้นศาลแล้วหลบหนีไป  ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนแต่ละส่วน   
ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของวงเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้น   

การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึง
พฤติการณ์การกระทําความผิดและบทกําหนดโทษประกอบกัน   

การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  (๔)  ในกรณีที่ไม่มีการกําหนด
จํานวนเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นไว้  หรือร้อยละสามสิบของวงเงินประกันตัวต่ํากว่าจํานวนเงิน
ที่กําหนดไว้ใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่กําหนดใน  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)   

ข้อ ๑๑ ให้ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าพนักงานผู้ทําการสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงานสอบสวน  
หรือผู้รับแจ้งความนําจับตามประกาศนี้  ย่ืนคําร้องต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืนต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  หรือผู้อํานวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   

(๒) ในส่วนภูมิภาค  ให้ย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

(๓) ข้าราชการทหาร  ให้ย่ืนต่อผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ข้อ ๑๒ การย่ืนคําขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทน  ให้ย่ืนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันที่จับกุมตัวได้และนําส่งพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาลที่มีหน้าที่ดําเนินคดีกับผู้ต้องหา
หรือผู้กระทําความผิดได้   



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนจะต้องขอรับเงินจากผู้รับคําร้องภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้เงินรางวัลและค่าตอบแทนดังกล่าว 
ตกเป็นของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๑๓ คําขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนให้จัดทําตามแบบที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์กําหนด  และแนบเอกสารต่าง ๆ  ไปเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) สําเนาใบรับแจ้งความนําจับ 
(๒) สําเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงานสอบสวน 

ที่ปรากฏเลขรับคดีอาญา 
(๓) สําเนาคําฟ้องของพนักงานอัยการ  หรือคําสั่งศาลที่ มีหน้าที่ดําเนินคดีกับผู้ต้องหา 

หรือจําเลยแล้วแต่กรณี 
(๔) ข้อตกลงในการแบ่งเงินรางวัลและค่าตอบแทน  (ถ้ามี) 
(๕) หลักฐานการสละสิทธิที่ได้รับเงินสินบน  เงินรางวัล  หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์คดีเดียวกันนี้  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงานสอบสวน

ถึงแก่กรรมหรือมีความจําเป็นอื่นใดไม่สามารถย่ืนคําขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนได้  ให้ทายาท 
หรือผู้จัดการมรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้แจ้งความนําจับหรือของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุม 
หรือของพนักงานสอบสวนเป็นผู้ดําเนินการแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
มีอํานาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๖ การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้  ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  หรือผู้รับแจ้งความ  หรือคณะกรรมการ  หรือกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการ  ผู้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนว่าจะต้องมีการจ่าย 
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้เสมอไป 

ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนนี้ ให้ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด   
ผู้ใดจะนําไปอุทธรณ์หรือฟ้องร้องอย่างใดไม่ได้ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี  หรือการอื่นใด 
ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 


