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ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป�องกัน 
และปราบปรามการค�ามนุษย� 

เร่ือง กําหนดวงเงินและรายการค$าใช�จ$ายเป(นเงินรางวัลและค$าตอบแทนในการนําจับและดําเนินคดีกับ 
ผู�กระทําความผิดฐานค�ามนุษย�จากกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการ
ดําเนินงานป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� ว$าด�วยหลักเกณฑ�และอนุมัติการใช�เงินและทรัพย�สิน
ของกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการประสานและ
กํากับการดําเนินงานป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� จึงออกประกาศไว� ดังต$อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว$า “ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการ

ดําเนินงานป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� เร่ือง กําหนดวงเงินและรายการค$าใช�จ$ายเป(นเงิน
รางวัลและค$าตอบแทนในการนําจับและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดฐานค�ามนุษย�จากกองทุนเพ่ือ
การป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย�” 

 
ข�อ ๒๑  ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต$วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป(น

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  ในประกาศน้ี 
“กองทุน” หมายความว$า กองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
“คณะกรรมการ” หมายความว$า คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน

ป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 
“กรรมการ” หมายความว$า กรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป�องกันและ

ปราบปรามการค�ามนุษย� 
“ผู�แจ�งความนําจับ” หมายความว$า ผู�แจ�งความหรือให�เบาะแสนําจับผู�ต�องหาหรือ

จําเลยต$อเจ�าพนักงานผู�รับแจ�งความตามประกาศน้ี จนเจ�าพนักงานจับกุมตัวผู�กระทําความผิด 
ผู�ต�องหาหรือจําเลยได� 

“เจ�าพนักงานสืบสวนหรือจับกุม” หมายความว$า เจ�าพนักงานผู�มีอํานาจหน�าท่ีใน
การสืบสวนจับกุมปราบปรามผู�กระทําความผิดฐานค�ามนุษย�ตามกฎหมายว$าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย� 

“พนักงานสอบสวน” หมายความว$า เจ�าพนักงานผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการสอบสวน
ผู�ต�องหาหรือจําเลยในความผิดฐานค�ามนุษย�ตามกฎหมายว$าด�วยการป�องกันและปราบปรามการค�า
มนุษย� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน�า ๖/๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
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“เงินรางวัล” หมายความว$า เงินค$าใช�จ$ายท่ีจ$ายให�เจ�าพนักงานผู�สืบสวนหรือจับกุม
และพนักงานสอบสวนผู�ต�องหาหรือจําเลยในความผิดฐานค�ามนุษย�อันเป(นการดําเนินการป�องกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย�จากกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� ซึ่งไม$สามารถ
เบิกจ$ายจากเงินงบประมาณปกติได� 

“ค$าตอบแทน” หมายความว$า เงินท่ีจ$ายให�แก$ผู�แจ�งความนําจับจนนําไปสู$การจับกุม
ตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยในความผิดฐานค�ามนุษย�อันเป(นการดําเนินการป�องกันและปราบปรามการค�า
มนุษย�จากกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 

 
ข�อ ๔  ประกาศน้ีไม$ใช$การโฆษณาให�คําม่ันแก$บุคคลใดตามกฎหมาย แต$เป(น

ประกาศท่ีกําหนดไว� เพ่ือเป(นหลักเกณฑ�ของทางราชการในการพิจารณาจ$ายเงินรางวัลและ
ค$าตอบแทนแก$ผู�แจ�งความนําจับหรือเจ�าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงานสอบสวนตามท่ี
เห็นสมควรเท$าน้ัน 

 
ข�อ ๕  การจ$ายเงินรางวัลและค$าตอบแทนตามประกาศน้ี ให�กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย� จ$ายจากกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย�ตาม
กฎหมายว$าด�วยการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 

 
ข�อ ๖  ผู�ขอรับหรือได�รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันตาม

กฎหมายหรือระเบียบอ่ืนในคดีความผิดฐานค�ามนุษย�คดีเดียวกันน้ีมาแล�ว ไม$มีสิทธิได�รับเงินรางวัล
และค$าตอบแทนตามประกาศน้ี 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากประสงค�จะใช�สิทธิตามประกาศน้ีให�แสดงหลักฐานการ
สละสิทธิท่ีได�รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใน
คดีความผิดฐานค�ามนุษย�คดีเดียวกันน้ันมาด�วย 

 
ข�อ ๗  ถ�าคดีใดมีผู�แจ�งความนําจับหลายคน ให�จ$ายค$าตอบแทนโดยแบ$งเท$า ๆ กัน

ทุกคน เว�นแต$จะมีหลักฐานตกลงกันไว�เป(นอย$างอ่ืน 
 
ข�อ ๘  ผู�รับแจ�งความนําจับตามประกาศน้ี ได�แก$ 
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� รองปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� หรือผู�อํานวยการกองต$อต�านการค�ามนุษย� สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 

(๒) พนักงานสอบสวน หรือเจ�าพนักงานตํารวจซึ่งมียศต้ังแต$ร�อยตํารวจตรีขึ้นไป 
(๓) ผู�ว$าราชการจังหวัด รองผู�ว$าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ หรือ

ปลัดอําเภอ 
(๔) ผู� บังคับบัญชาหน$วยทหารต้ังแต$ ช้ันผู� บังคับกองพันหรือเทียบเท$าข้ึนไป 

นายทหารฝPายการสารวัตรหรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน สําหรับกรณีผู�กระทําผิดท่ีอยู$ใน
อํานาจศาลทหาร 

(๕) พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว$าด�วยการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
ข�อ ๙  เม่ือผู�รับแจ�งความนําจับได�รับแจ�งความนําจับตามข�อ ๘ แล�ว ให�จัดทํา

หลักฐานการรับแจ�งความเป(นหนังสือตามแบบท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�
กําหนดหรือโดยระบุการกระทําผิด รายละเอียดเก่ียวกับช่ือบุคคล (ถ�ามี) สถานท่ี วันเวลาท่ีรับแจ�ง 
เสร็จแล�วลงลายมือช่ือตําแหน$งของผู�รับแจ�งความ ถ�าผู�แจ�งความนําจับประสงค�จะไม$เปQดเผยช่ือ ให�
พิมพ�ลายน้ิวมือไว�เป(นหลักฐาน แต$ถ�าไม$ประสงค�จะปQดเป(นความลับให�เขียนช่ือท่ีอยู$ของผู�แจ�งความนํา
จับ และให�ผู�แจ�งความนําจับลงลายมือช่ือหรือพิมพ�ลายน้ิวมือไว�เป(นหลักฐานในหนังสือแจ�งความ แล�ว
ทําสําเนา ๑ ชุด มอบให�ผู�แจ�งความนําจับไว�เป(นหลักฐาน เว�นแต$ในกรณีจําเป(นเร$งด$วนจะแจ�งความนํา
จับด�วยวาจาต$อเจ�าพนักงานผู�รับแจ�งความนําจับก$อนและจัดทําหลักฐานการแจ�งความนําจับภายหลัง
การจับกุมได� 

 
ข�อ ๑๐  ให�จ$ายเงินรางวัลหรือค$าตอบแทนตามอัตราวงเงินในแต$ละส$วน เม่ือการ

จับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยเป(นผลสําเร็จและพนักงานอัยการได�ฟ�องผู�ต�องหาหรือจําเลยในคดีความผิด
ฐานค�ามนุษย�น้ันแล�ว ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไข ดังต$อไปน้ี 

(๑) คดีความผิดฐานค�ามนุษย� ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
ท่ีมีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ คดีหน่ึงไม$เกินส$วนละหน่ึงแสนบาท 

(๒) คดีความผิดฐานค�ามนุษย� ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ ท่ีมีบท
กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ คดีหน่ึงไม$เกินส$วนละห�าหม่ืนบาท 

(๓) คดีความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับความผิดฐานค�ามนุษย�ท่ีมีบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
๕๕ หรือมาตรา ๕๖ คดีหน่ึงไม$เกินส$วนละสามหม่ืนบาท 

(๔) ในกรณีท่ีมีการจับกุมตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีได�ประกันตัวไปในช้ันพนักงาน
สอบสวนช้ันพนักงานอัยการ หรือในช้ันศาลแล�วหลบหนีไป ให�จ$ายเงินรางวัลหรือค$าตอบแทนแต$ละ
ส$วนในอัตราไม$เกินร�อยละสามสิบของวงเงินประกันตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ัน 

การพิจารณาจ$ายเงินรางวัลหรือค$าตอบแทนตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรือ (๓) ให�
คํานึงถึงพฤติการณ�การกระทําความผิดและบทกําหนดโทษประกอบกัน 

การพิจารณาจ$ายเงินรางวัลหรือค$าตอบแทนตามวรรคหน่ึง (๔) ในกรณีท่ีไม$มีการ
กําหนดจํานวนเงินประกันตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันไว� หรือร�อยละสามสิบของวงเงินประกันตัวตํ่ากว$า
จํานวนเงินท่ีกําหนดไว�ใน (๑) (๒) หรือ (๓) แล�วแต$กรณี ให�จ$ายเงินรางวัลหรือค$าตอบแทนตามอัตราท่ี
กําหนดใน (๑) (๒) หรือ (๓) 

 
ข�อ ๑๑  ให�ผู�แจ�งความนําจับหรือเจ�าพนักงานผู�ทําการสืบสวนหรือจับกุมหรือ

พนักงานสอบสวนหรือผู�รับแจ�งความนําจับตามประกาศน้ี ย่ืนคําร�องต$อบุคคลดังต$อไปน้ี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให�ย่ืนต$อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย� รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� หรือผู�อํานวยการกอง
ต$อต�านการค�ามนุษย� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๒) ในส$วนภูมิภาค ให�ย่ืนต$อผู�ว$าราชการจังหวัด รองผู�ว$าราชการจังหวัด หรือพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัด 

(๓) ข�าราชการทหาร ให�ย่ืนต$อผู�บังคับการกรมหรือเทียบเท$าข้ึนไป 
 
ข�อ ๑๒  การย่ืนคําขอรับเงินรางวัลและค$าตอบแทน ให�ย่ืนภายในหน่ึงร�อยแปดสิบ

วันนับแต$วันท่ีจับกุมตัวได�และนําส$งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลท่ีมีหน�าท่ีดําเนินคดี
กับผู�ต�องหาหรือผู�กระทําความผิดได� 

ผู�มีสิทธิได�รับเงินรางวัลและค$าตอบแทนจะต�องขอรับเงินจากผู�รับคําร�องภายในหน่ึง
ร�อยแปดสิบวันนับแต$วันได�รับแจ�งเป(นหนังสือ หากพ�นกําหนดเวลาดังกล$าวให�เงินรางวัลและ
ค$าตอบแทนดังกล$าวตกเป(นของกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 

 
ข�อ ๑๓  คําขอรับเงินรางวัลและค$าตอบแทนให�จัดทําตามแบบท่ีกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�กําหนด และแนบเอกสารต$าง ๆ ไปเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังน้ี 

(๑) สําเนาใบรับแจ�งความนําจับ 
(๒) สําเนาบันทึกการจับกุมของเจ�าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงาน

สอบสวนท่ีปรากฏเลขรับคดีอาญา 
(๓) สําเนาคําฟ�องของพนักงานอัยการ หรือคําสั่งศาลท่ีมีหน�าท่ีดําเนินคดีกับผู�ต�องหา

หรือจําเลยแล�วแต$กรณี 
(๔) ข�อตกลงในการแบ$งเงินรางวัลและค$าตอบแทน (ถ�ามี) 
(๕) หลักฐานการสละสิทธิท่ีได�รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอ่ืนในลักษณะ

เดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนในคดีความผิดฐานค�ามนุษย�คดีเดียวกันน้ี (ถ�ามี) 
 
ข�อ ๑๔  ในกรณีที่ผู�แจ�งความนําจับหรือเจ�าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงาน

สอบสวนถึงแก$กรรมหรือมีความจําเป(นอ่ืนใดไม$สามารถย่ืนคําขอรับเงินรางวัลหรือค$าตอบแทนได� ให�
ทายาทหรือผู�จัดการมรดกหรือผู�มีส$วนได�เสียของผู�แจ�งความนําจับหรือของเจ�าพนักงานสืบสวนหรือ
จับกุมหรือของพนักงานสอบสวนเป(นผู�ดําเนินการแล�วแต$กรณี 

 
ข�อ ๑๕  ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�า

มนุษย�มีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาอนุมัติการจ$ายเงินรางวัลและค$าตอบแทนให�เป(นไปตามประกาศน้ี 
 
ข�อ ๑๖  การพิจารณาจ$ายเงินรางวัลและค$าตอบแทนตามประกาศน้ี ไม$ถือเป(นข�อ

ผูกพันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� หรือผู�รับแจ�งความ หรือคณะกรรมการ 
หรือกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ผู�มีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาจ$ายเงินรางวัลและค$าตอบแทนว$า
จะต�องมีการจ$ายให�เป(นไปตามท่ีระบุไว�ในประกาศน้ีเสมอไป 

ในการพิจารณาการจ$ายเงินรางวัลและค$าตอบแทนน้ีให�ถือเป(นเด็ดขาดและเป(นท่ีสุด 
ผู�ใดจะนําไปอุทธรณ�หรือฟ�องร�องอย$างใดไม$ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๑๗  ในกรณีท่ีมีปUญหาหรือข�อโต�แย�งสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี 
หรือการอ่ืนใดท่ีมิได�ระบุไว�ในประกาศน้ี ให�ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�
เป(นผู�วินิจฉัยช้ีขาด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก ณรงค�  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน 

ป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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