
ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

เรื่อง ก าหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการน าจับและด าเนินคดีกับ 

ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
 

  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง ก าหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการน าจับและ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 

  
ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย ์

“ผู้แจ้งความน าจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความหรือให้เบาะแสน าจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อเจ้า
พนักงานผู้รับแจ้งความตามประกาศนี้ จนเจ้าพนักงานจับกุมตัวผู้กระท าความผิด ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ 

“เจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุม” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน
จับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 50 ง/หน้า 6/26 กุมภาพันธ ์2559 



“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้เจ้าพนักงานผู้สืบสวนหรือจับกุมและพนักงาน
สอบสวนผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์อันเป็นการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปกติได้ 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความน าจับจนน าไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหา
หรือจ าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์อันเป็นการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกองทุนเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  
ข้อ 4  ประกาศนี้ไม่ใช่การโฆษณาให้ค ามั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นประกาศที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ของทางราชการในการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้งความน าจับหรือเจ้า
พนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงานสอบสวนตามที่เห็นสมควรเท่านั้น 

  
ข้อ 5  การจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ จ่ายจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  
ข้อ 6  ผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือ

ระเบียบอ่ืนในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์คดีเดียวกันนี้มาแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศ
นี้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะใช้สิทธิตามประกาศนี้ให้แสดงหลักฐานการสละสิทธิที่
ได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
คดีเดียวกันนั้นมาด้วย 

  
ข้อ 7  ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความน าจับหลายคน ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเท่า ๆ กันทุกคน เว้นแต่

จะมีหลักฐานตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
ข้อ 8  ผู้รับแจ้งความน าจับตามประกาศนี้ ได้แก่ 



(1) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

(2) พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ 

(4) ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป นายทหารฝ่ายการ
สารวัตรหรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน ส าหรับกรณีผู้กระท าผิดที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร 

(5) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  
ข้อ 9  เมื่อผู้รับแจ้งความน าจับได้รับแจ้งความน าจับตามข้อ 8 แล้ว ให้จัดท าหลักฐานการรับแจ้ง

ความเป็นหนังสือตามแบบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดหรือโดยระบุการกระท า
ผิด รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล (ถ้ามี) สถานที่ วันเวลาที่รับแจ้ง เสร็จแล้วลงลายมือชื่อต าแหน่งของผู้รับแจ้ง
ความ ถ้าผู้แจ้งความน าจับประสงค์จะไม่เปิดเผยชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่ประสงค์จะปิดเป็น
ความลับให้เขียนชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความน าจับ และให้ผู้แจ้งความน าจับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็น
หลักฐานในหนังสือแจ้งความ แล้วท าส าเนา 1 ชุด มอบให้ผู้แจ้งความน าจับไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนจะแจ้งความน าจับด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความน าจับก่อนและจัดท าหลักฐานการแจ้งความน า
จับภายหลังการจับกุมได้ 

  
ข้อ 10  ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามอัตราวงเงินในแต่ละส่วน เมื่อการจับกุมผู้ต้องหา

หรือจ าเลยเป็นผลส าเร็จและพนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นแล้ว ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) คดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 ที่มีบทก าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 52 หรือ
มาตรา 53 คดีหนึ่งไม่เกินส่วนละหนึ่งแสนบาท 

(2) คดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 ที่มีบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 52 มาตรา 53 
หรือมาตรา 54 คดีหนึ่งไม่เกินส่วนละห้าหมื่นบาท 

(3) คดีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 55 หรือมาตรา 56 คดีหนึ่งไม่
เกินส่วนละสามหมื่นบาท 



(4) ในกรณีที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้ประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวนชั้น
พนักงานอัยการ หรือในชั้นศาลแล้วหลบหนีไป ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนแต่ละส่วนในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของวงเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้น 

การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงพฤติการณ์
การกระท าความผิดและบทก าหนดโทษประกอบกัน 

การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (4) ในกรณีที่ไม่มีการก าหนดจ านวน
เงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นไว้ หรือร้อยละสามสิบของวงเงินประกันตัวต่ ากว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ใน 
(1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่ก าหนดใน (1) (2) หรือ (3) 

  
ข้อ 11  ให้ผู้แจ้งความน าจับหรือเจ้าพนักงานผู้ท าการสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงานสอบสวน

หรือผู้รับแจ้งความน าจับตามประกาศนี้ ยื่นค าร้องต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

(3) ข้าราชการทหาร ให้ยื่นต่อผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

  
ข้อ 12  การยื่นค าขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทน ให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

จับกุมตัวได้และน าส่งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลที่มีหน้าที่ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิดได ้

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนจะต้องขอรับเงินจากผู้รับค าร้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้เงินรางวัลและค่าตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  
ข้อ 13  ค าขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนให้จัดท าตามแบบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด และแนบเอกสารต่าง ๆ ไปเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(1) ส าเนาใบรับแจ้งความน าจับ 

(2) ส าเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเลข
รับคดีอาญา 



(3) ส าเนาค าฟ้องของพนักงานอัยการ หรือค าสั่งศาลที่มีหน้าที่ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย
แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อตกลงในการแบ่งเงินรางวัลและค่าตอบแทน (ถ้ามี) 
(5) หลักฐานการสละสิทธิที่ได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันตาม

กฎหมายหรือระเบียบอื่นในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์คดีเดียวกันนี้ (ถ้ามี) 
  
ข้อ 14  ในกรณีที่ผู้แจ้งความน าจับหรือเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงานสอบสวนถึง

แก่กรรมหรือมีความจ าเป็นอ่ืนใดไม่สามารถยื่นค าขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนได้ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก
หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้แจ้งความน าจับหรือของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมหรือของพนักงานสอบสวนเป็น
ผู้ด าเนินการแล้วแต่กรณี 

  
ข้อ 15  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีอ านาจ

หน้าที่พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
  
ข้อ 16  การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพันกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้รับแจ้งความ หรือคณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนว่าจะต้องมีการจ่ายให้เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในประกาศนี้เสมอไป 

ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนนี้ให้ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด ผู้ใดจะน าไป
อุทธรณ์หรือฟ้องร้องอย่างใดไม่ได้ 

  
ข้อ 17  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือการอ่ืนใดที่

มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงาน 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 


