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ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม 
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผล  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  (๕/๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และข้อ  ๒  (๖)  ของประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือการกําหนดหลักเกณฑ์  ที่เก่ียวข้องกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม  
ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา่  “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม  ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้เสียหาย”  หมายความว่า  ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐาน  

และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น   
หรือดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล 

“ตรวจสอบ”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหายของผู้เสียหาย 

ข้อ ๔ เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  หรือเลขาธิการ  
มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วนแล้วแต่กรณี  ในความผิดมูลฐานใด 
ที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของสํานักงาน  กําหนดให้ผู้เสียหายย่ืนคําร้องพร้อมหลักฐาน
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แสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย  และจํานวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทําความผิดมูลฐานนั้น  
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดเวลา  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจย่ืนคําร้องได้ตามกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๕ เม่ือมีผู้เสียหายย่ืนคําร้องภายในกําหนดเวลา  หรือย่ืนเกินกําหนดเวลาโดยได้รับการอนุญาต
จากเลขาธิการตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ  และจัดทําความเห็นเก่ียวกับ
ความเสียหายของผู้เสียหาย  เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๙  ต่อไป   

กรณีไม่มีผู้เสียหายย่ืนคําร้อง  หรือย่ืนคําร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย  
หรือย่ืนเกินกําหนดเวลาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รายงานให้เลขาธิการทราบ  และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ ย่ืนคําร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐาน  หรือย่ืนเกิน
กําหนดเวลาดังกล่าวทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  หากผู้เสียหายรายใดไม่เห็นด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่อง
ต่อเลขาธิการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคําสั่งต่อไป  คําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมนั้น 
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๖ ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ  ๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด  ดังนี้ 

(๑) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําไปคืนแก่ผู้เสียหายซึ่งปรากฏหลักฐาน
โดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์   

(๒) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําไปชดใช้คืน
แก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย  หรือ 

(๓) รายการผู้เสียหายหรือผู้ย่ืนคําร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ   
ข้อ ๗ เ ม่ือคณะกรรมการ ธุรกรรมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ เลขาธิการเสนอ   

ให้เลขาธิการส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการดําเนินการตามมาตรา  ๔๙  วรรคหก  ต่อไป 
ข้อ ๘ กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไปคืน

หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดแล้ว  ให้สํานักงานดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลโดยเร็ว  ทั้งนี้  หากจําเป็นต้องนําทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดออกขายทอดตลาดตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลเพื่อนําเงินไปชดใช้คืนให้แก่ผู้ เสียหาย   
ให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด 
มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๙ ในการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลตามข้อ  ๘  ให้สํานักงานจัดทําบัญชีคืน  
หรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้แก่ผู้เสียหาย  และแจ้งให้ผู้เสียหายมารับคืน 
หรือรับการชดใช้คืนภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด  แต่หากผู้เสียหายรายใดไม่มารับคืนหรือรับการชดใช้คืนดังกล่าว  
ให้สํานักงานดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อธิคม  อินทุภูติ 
ประธานกรรมการธุรกรรม 
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อําเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์................................... 
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................ E-mail ……………………………………………. 
ช่ือบิดา ......................................................................................โทรศัพท์ .............................................................................. 
ช่ือมารดา ..................................................................................โทรศัพท์ .............................................................................. 
ช่ือบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก ............................................................................................................ 
มีความสัมพันธ์เป็น .................................................................. โทรศัพท์ ........................................................................ 
ช่ือผู้ใหญ่บ้าน ........................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................... 
ช่ือกํานัน .................................................................................. โทรศัพท์ ....................................................................... 
บุคคลอ้างอิง ............................................................................ โทรศัพท์ .............................................................................. 
ข้อ ๒ สถานะของผู้ย่ืนคาํร้อง 
ข้าพเจ้ามีฐานะ เป็น   
                     ผู้เสียหาย 
                     ผู้รับมอบอํานาจจากผู้เสียหาย        
                     ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย  
                     ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย         
                     ผู้บุพการีของผู้เสียหาย 
                     ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย 
                     สามีของผู้เสียหาย 
                     ภริยาของผู้เสียหาย 
                     ผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย 
                     ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสยีหาย 
                     อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................... 
 



   -๓- 
 
 

 
ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหาย (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผูย่ื้นคําร้องมิใชผู่เ้สียหาย) 
ในกรณีผูท้ี่ย่ืนคําร้องฉบับน้ีมิใช่ผู้เสียหาย ให้ระบุรายละเอียดของผู้เสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังน้ี  
ผู้เสียหาย นาย/นาง/นางสาว/ยศ.............................ช่ือ...........................................สกุล........................................................ 
อ่ืนๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น)................................................................................................................................................ 
ช่ือภาษาอังกฤษ ................................................................................................................................................................. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ----  เลขที่หนังสือเดินทาง..................................
เลขบัตรประจําตัวคนต่างด้าว .......................................... เลขอ้างอิงอ่ืนๆ (ถ้ามี) ................................................................. 
ออกโดย......................................................................วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ ............... เดือน................................... 
พ.ศ. ๒๕........ วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........ วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ
จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........อายุ.................ปี .................เดือน 
เช้ือชาติ.............................สัญชาติ........................ศาสนา............................ สถานภาพ  โสด     สมรส (จดทะเบียน)  
 สมรส (ไม่จดทะเบียน)    หย่า     อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................
อาชีพ..................................................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน......................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้าน/อาคาร........................................... ห้อง............................   
ช้ัน................ซอย .....................................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้าน/อาคาร.............................................................. 
ห้อง.....................ช้ัน..............ซอย .............................ถนน .....................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์................................... 
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................ E-mail ……………………………………………. 
ช่ือบิดา ......................................................................................โทรศัพท์ .............................................................................. 
ช่ือมารดา ..................................................................................โทรศัพท์ .............................................................................. 
ช่ือบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก ............................................................................................................. 
มีความสัมพันธ์เป็น ...................................................................โทรศัพท์ ........................................................................... 
ช่ือผู้ใหญ่บ้าน ........................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................... 
ช่ือกํานัน .................................................................................. โทรศัพท์ ....................................................................... 
บุคคลอ้างอิง ............................................................................ โทรศัพท์ .............................................................................. 
 
 
 
 
 



   -๔- 
 
 

 
ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน/การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
๔.๑ ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดเก่ียวกับ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
อันเป็นความผิดตาม (.....)(.....)(.....) และ (.....) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย ........................................................... 
........................................................................................................ซึ่งกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
๔.๒ ผู้เสียหายได้ทราบประกาศ............................................................................................................................................. 
ที่ ............/๒๕............ลงวันที่.................. เดือน ...................................... พ.ศ. ๒๕........... เรื่อง.......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ................ตอน ..................... วันที่ .................. เดือน ....................................
พ.ศ. ๒๕........... หน้า ............................ แล้ว  
 
ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์ 
๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอย่ืนคําร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือขอให้
พนักงานอัยการย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้ง
ข้อเท็จจริงและย่ืนหลักฐานแสดงความเสียหายและจํานวนความเสียหายที่ได้รับจากการการกระทําความผิดมูลฐาน 
โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทําให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทําความผิดมูลฐาน  
กล่าวคือ ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 (หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายคําร้องฉบับนี้) 
 



   -๕- 
 
 

 
๕.๓ ความเสียหายในทรัพย์สนิอันเป็นผลมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน จํานวนคร้ังที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร 
(ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)  
กล่าวคือ ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 (หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายคําร้องฉบับนี้) 
 
๕.๔ ผู้เสียหายเคยได้รับทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ราคาแทนทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหน่ึงอย่างใดจาก
ผู้กระทําความผิดมูลฐาน บ้างหรือไม่  
 เคย ด้วยวิธีการ ดังน้ี 
      คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย 
          ระบุรายละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
      ไม่สามารถคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายได้ แต่มีการชดใช้ราคาแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย 
          ระบุรายละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
  



   -๖- 
 
 

    
 ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหน่ึงอย่างใดจากผู้กระทําความผิดมูลฐาน  

ระบุรายละเอียด: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 ไม่เคย      
 (หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายคําร้องฉบับนี้) 
(คําชี้แจง : ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายที่แท้จริงเก่ียวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กําไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ผู้เสียหายคาด
ว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทําความผิดมูลฐานได้ให้คําม่ันสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย) 
 
๕.๕ หลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายในทรัพย์สิน และจํานวนความเสียหาย (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน และ
ต้องแนบมาพร้อมกับคําร้องด้วย (ถ้ามี)) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายคําร้องฉบับนี้) 
 



   -๗- 
 
 

 
๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายคําร้องฉบับนี้) 
 
๕.๗ ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายคําร้องฉบับนี้) 
 



   -๘- 
 
 

 
ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย
แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
ข้อ ๗ เอกสาร/หลักฐานที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีที่มีการอ้างสําเนาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้ย่ืนคําร้อง/ผูเ้สียหาย ต้องลงลายมือชื่อรบัรองความถูกต้องของเอกสารทุกหนา้) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียหาย / ผู้ย่ืนคําขอ   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล ของผู้เสียหาย / ผู้ย่ืนคําขอ   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 สําเนาบัตรประจําตัวคนต่างด้าว   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย / ผู้ย่ืนคําขอ   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 หนังสือมอบอํานาจ (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาสูติบัตร   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนามรณะบัตร   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาคําสัง่ศาล   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาหลกัฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาหลกัฐานการลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจ   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง)  จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาหลกัฐานการจ่ายเงิน (ฉบับจริง)  จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 รูปภาพทรัพย์สิน   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น              
 บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคําร้อง  จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิ   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาคําฟ้อง จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 



   -๙- 
 
 

 สําเนาคําพิพากษาศาล (ทุกช้ันศาล)   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้าม)ี   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาคําสัง่คณะกรรมการธุรกรรม   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาคําสัง่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น           
 สําเนาสญัญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ สญัญาร่วมลงทุน เป็นต้น    จํานวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 สําเนาเอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ระบุ)............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพ่ิมเติม 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้ายินยอม  
ที่จะให้ถ้อยคํา ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพ่ิมเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า
ข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมนําทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สํานักงาน ปปง.หรือ
ยินยอมชดใช้ราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สํานักงาน ปปง. จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ                                        ผู้ย่ืนคําร้อง 
     (......................................................) 
 


