สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ................................
วันที่รับ.................................
ผู้รับ.....................................

ข้อมูลของผู้เสียหาย
นาย/นาง/นางสาว/ยศ.............................ชื่อ...........................................สกุล...................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ----
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่.......................หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน/อาคาร...................................................................................
ห้อง.....................ชั้น..............ซอย .............................ถนน .......................................................................
ตาบล/แขวง.....................................................................อาเภอ/เขต .......................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์ ................................................
ลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น....................................................................บาท
ได้รับเงินคืน เป็นเงินทั้งสิ้น................................................................บาท
ขอคุ้มครองสิทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น......................................................................บาท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้



ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 อื่น ๆ (โปรดกรอกรายละเอียด)

เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้าน/อาคาร.......................................
ห้อง.....................ชั้น..............ซอย .............................ถนน .......................................................................
ตาบล/แขวง.....................................................................อาเภอ/เขต ................................................
จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย์.....................................................
ลงชื่อ
ผู้เสียหาย
(......................................................)
วันที่ ................................................พ.ศ. ๒๕๖๓

-๑-

แบบคำร้องเพื่อขอให้ศำลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำน

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ................................
วันที่รับ.................................
ผู้รับ.....................................

คำแนะนำ
เพื่อให้กำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นไปด้วยควำมเรีย บร้อย
และมีประสิทธิภำพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่ำงๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมควำมจริง และแนบเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วน ในครำวเดียวกัน
คำเตือน
ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน ซึ่งอำจทำให้ผู้อื่นหรือประชำชนเสียหำย ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗)
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ทำที่ ............................................................................................
.............................................................................................
วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำร้อง
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ.............................ชื่อ...........................................สกุล...........................................................
อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น)............................................................................................................................................ ......
ชื่อภำษำอังกฤษ ......................................................................................................................................................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน ---- เลขที่หนังสือเดินทำง..................................
เลขบัตรประจำตัวคนต่ำงด้ำว .......................................... เลขอ้ำงอิงอื่นๆ (ถ้ำมี) .................................................................
ออกโดย...................................................................... อำยุ.................ปี .................เดือนเชื้อชำติ.............................
สัญชำติ........................ศำสนำ............................ สถำนภำพ  โสด  สมรส (จดทะเบียน)
 สมรส (ไม่จดทะเบียน)  หย่ำ  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................
อำชีพ..................................................................ตำแหน่ง.......................................................................................................
สถำนที่ทำงำน........................................................................................................................ .................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมูบ่ ้ำน/อำคำร........................................... ห้อง............................

-๒ชั้น................ซอย .....................................ถนน ...............................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์...................................
ที่อยู่ทสี่ ำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้ำน/อำคำร........................................................
ห้อง.....................ชั้น..............ซอย .............................ถนน .....................................ตำบล/แขวง...........................................
อำเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัส ไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสำร ................................................ E-mail …………………………………………….
ข้อ ๒ สถำนะของผู้ยื่นคำร้อง
ข้ำพเจ้ำมีฐำนะ เป็น
 ผู้เสียหำย
 ผู้รับมอบอำนำจจำกผู้เสียหำย
 ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหำย
 ผู้อนุบำลของผู้เสียหำย
 ผู้บุพกำรีของผู้เสียหำย
 ผู้สืบสันดำนของผู้เสียหำย
 สำมีของผู้เสียหำย
 ภริยำของผู้เสียหำย
 ผู้จัดกำรมรดกของผู้เสียหำย
 ผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหำย
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................................................
ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหำย (กรอกข้อมูลเฉพำะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหำย)
ในกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหำย ให้ระบุรำยละเอียดของผู้เสียหำยให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ.............................ชื่อ...........................................สกุล...........................................................
อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น)................................................................................................................................... ...............
ชื่อภำษำอังกฤษ ......................................................................................................................................................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน ---- เลขที่หนังสือเดินทำง..................................
เลขบัตรประจำตัวคนต่ำงด้ำว .......................................... เลขอ้ำงอิงอื่นๆ (ถ้ำมี) .................................................................
อ อ ก โด ย ........................................................ .............. อ ำ ยุ .................ปี .................เดื อ น
เชื้อชำติ.............................สัญชำติ........................ศำสนำ............................ สถำนภำพ  โสด  สมรส (จดทะเบียน)
 สมรส (ไม่จดทะเบียน)  หย่ำ  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................
อำชีพ..................................................................ตำแหน่ง.......................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.........................................................................................................................................................................

-๓ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมูบ่ ้ำน/อำคำร........................................... ห้อง............................
ชั้น................ซอย .....................................ถนน ...............................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์...................................
ที่อยู่ทสี่ ำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้ำน/อำคำร........................................................
ห้อง.....................ชั้น..............ซอย .............................ถนน .....................................ตำบล/แขวง...........................................
อำเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสำร ................................................ E-mail …………………………………………….
ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน/กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน
๔.๑ ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิด
ซึ่งกำหนดให้เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
๔.๒ ผู้เสียหำยได้ทรำบเรื่องกำรยื่นคุ้มครองสิทธิจำก.....................................................................................................
ข้อ ๕ กำรแจ้งควำมประสงค์
๕.๑ ผู้เสียหำยมีควำมประสงค์ ขอยื่นคำร้องต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพื่อขอให้
พนักงำนอัยกำรยื่นคำร้องขอให้ศำลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหำย
ตำมมำตรำ ๔๙ วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหำยขอแจ้ง
ข้อเท็จ จริ งและยื่น หลั กฐำนแสดงควำมเสี ยหำยและจำนวนควำมเสี ยหำยที่ ได้รับจำกกำรกำรกระทำควำมผิดมูล ฐำน
โดยทรำบดีว่ำกำรแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ ำพนักงำน ซึ่งอำจทำให้ผู้อื่นหรือประชำชนเสียหำย ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗
๕.๒ พฤติกำรณ์แห่งคดีโดยสังเขปของกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน
กล่ำวคือ
............................................................................................................................................................... .................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................................................ ....................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสำรแนบท้ำยคำร้องฉบับนี้)

-๔๕.๓ ควำมเสียหำยในทรัพย์สินอันเป็นผลมำจำกกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน จำนวนครั้งที่เสียหำย เมื่อใด และอย่ำงไร
(ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)
กล่ำวคือ ข้ำฯ ได้ร่วมลงทุนกับ............................................ จำนวน..........ครั้ง ลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่...................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................................................................................................................................................
ข้ำฯ ได้โอนเงินจำกบัญชีของข้ำฯ ดังนี้
๑.  บัญชีธนำคำร………………………….….เลขที่บัญชี……………..……………….. ชื่อบัญชี………………………………….……………..
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
๒.  บัญชีธนำคำร………………………….….เลขที่บัญชี……………..……………….. ชื่อบัญชี………………………………….……………..
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
๓.  บัญชีธนำคำร………………………….….เลขที่บัญชี……………..……………….. ชื่อบัญชี………………………………….……………..
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
เข้ำบัญชีดังต่อไปนี้
๑.  บัญชีธนำคำร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
๒.  บัญชี
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
๓.  บัญชีธนำคำร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
๔.  บัญชีธนำคำร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
๕.  บัญชีธนำคำร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
จำนวน.........................ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................................บำท
อื่น ๆ ............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.................................................................................................... บำท
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสำรแนบท้ำยคำร้องฉบับนี้)

-๕๕.๔ ท่ำนเคยได้รับทรัพย์สิ นคืน หรือชดใช้รำคำแทนทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำก
ผู้กระทำควำมผิดมูลฐำน บ้ำงหรือไม่
 เคย ด้วยวิธีกำร ดังนี้
 รับคืนทรัพย์สิน
ระบุรำยละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ......................................
..................................................................................................................................................................................
 ไม่ได้รับคืนทรัพย์สิน แต่มีกำรชดใช้รำคำแทนทรัพย์สินให้แก่ข้ำพเจ้ำ
ระบุรำยละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำกผู้กระทำควำมผิด
ระบุรำยละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ............................................
 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................................................ ....................................
 ไม่เคย
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสำรแนบท้ำยคำร้องฉบับนี้)
(คำชี้แจง : ควำมเสีย หำย หมำยถึง ควำมเสีย หำยที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพ ย์สิน ที่เกิดขึ้นอัน เนื่องมำจำกกำรกระทำ
ควำมผิดมูลฐำนเท่ำนั้น มิได้หมำยควำมรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ที่ผู้เสียหำยคำด
ว่ำจะได้รับในอนำคต หรือที่ผู้กระทำควำมผิดมูลฐำนได้ให้คำมั่นสัญญำว่ำจะจ่ำยให้แก่ผู้เสียหำย)

-๖๕.๕ หลักฐำนเกี่ยวกับควำมเสียหำยในทรัพย์สิน และจำนวนควำมเสียหำย (ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน และ
ต้องแนบมำพร้อมกับคำร้องด้วย (ถ้ำมี)
 สำเนำใบแจ้งควำม จำนวน ......................แผ่น
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เสียหำย จำนวน ......................แผ่น
 ใบมอบอำนำจ จำนวน ......................แผ่น
 เอกสำรกำรลงทุน แสดงถึงควำมเสียหำย จำนวนควำมเสียหำย และผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุน
จำนวน .....แผ่น
 รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีธนำคำร.....................................................................................จำนวน ......................แผ่น
 เอกสำรกำรลงทุนผ่ำนเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อื่น ๆ จำนวน ......................แผ่น
 สำเนำคำให้กำรที่ให้ถ้อยคำไว้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงำนอื่นที่มีอำนำจสอบสวน จำนวน ..................แผ่น
 สำเนำคำฟ้องต่อศำลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอำญำ หรือเอกสำรกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน จำนวน ..............แผ่น
 สำเนำคำพิพำกษำ (หำกมี)
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสำรแนบท้ำยคำร้องฉบับนี้)
๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหำยที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน (ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน)
ข้ำฯ ลงทุนกับ................................................................. เป็นเงินจำนวน.................................................บำท
ข้ำฯ ได้ผลตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................................................................บำท
คงเหลือควำมเสียหำยจำกกำรลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น..........................................................บำท
ข้ำฯ ประสงค์ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรคุ้มครองสิทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น......................................................................บำท
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่น (ถ้ำมี)
 ข้ำฯ เคยไปให้กำรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อวันที่....................................................
โดยระบุทรัพย์สินถูกประทุษร้ำย จำนวน..........................................บำท
 ข้ำฯ เคยไปให้กำร/ร้องทุกข์กล่ำวโทษที่สถำนีตำรวจ.............................................เมื่อวันที่............................................
 ข้ำฯ เคยไปให้กำร/ร้องทุกข์กล่ำวโทษที่กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เศรษฐกิจ เมื่อวันที่............................................

-๗ ไม่เคย
 อี่น ............................................................................................................................. ......................................................
..................................................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................................................
ข้ อ ๖ ข้ อ เท็ จ จริ งอื่ น ๆ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรดำเนิ น กำรตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยกำรป้ องกั น และปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน เพื่อขอให้ศำลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิ ดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหำย
แทนกำรสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ำมี)
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
.................................................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๗ เอกสำร/หลักฐำนที่แนบมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ (กรณีที่มีกำรอ้ำงสำเนำเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ผู้ยื่นคำร้อง/ผู้เสียหำย ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกหน้ำ)
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เสียหำย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหำย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำบัตรประจำตัวคนต่ำงด้ำว จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำหนังสือเดินทำง จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียหำย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 หนังสือมอบอำนำจ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ำ จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำมรณะบัตร จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำคำสั่งศำล จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำหลักฐำนกำรร้องทุกข์ ในชั้นสอบสวน จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำคำให้กำรในชั้นสอบสวน (ถ้ำมี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 หลักฐำนกำรโอนเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 รูปภำพทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 บัญชีทรัพย์สินแนบท้ำยคำร้อง จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น

-๘ สำเนำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำคำฟ้อง จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำคำพิพำกษำศำล (ทุกชั้นศำล) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ำมี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำคำสั่งคณะกรรมกำรธุรกรรม จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำคำสั่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำสัญญำต่ำงๆ เช่น สัญญำกู้ สัญญำร่วมลงทุน เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น
 สำเนำเอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
ข้อ ๘ กรณีกำรส่งเอกสำร/หลักฐำนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ที่ จ ะให้ ถ้ อ ยค ำ ส่ งบั ญ ชี เอกสำร หรื อ หลั ก ฐำนใด ๆ เพิ่ ม เติ ม ต่ อ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหนังสือจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ข้ำพเจ้ ำขอรับ รองว่ำข้อควำมข้ำงต้น มี ควำมถูกต้องตรงตำมควำมจริงทุ กประกำร หำกปรำกฏในภำยหลั งว่ำ
ข้ำพเจ้ำรับ ทรัพย์สิน ไว้ โดยไม่มีสิทธิตำมกฎหมำย ข้ำพเจ้ำยินยอมนำทรัพย์สินที่ได้รับ ไว้คืนให้ แก่สำนักงำน ปปง.หรือ
ยินยอมชดใช้รำคำทรัพย์สิน ตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงำน ปปง. จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ

ผู้ยื่นคำร้อง

(......................................................)

สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
บันทึกคำให้กำร
คำให้กำรของ
...................................
...................................
เป็นพยำน

เขียนที่ สำนักงำน ปปง.
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
เชื้อชำติ

อำยุ
สัญชาติ

ปี

ศาสนา

อาชีพ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

โทรศัพท์

ที่อยู่ติดต่อ
บัตรประชาชนเลขที่
ออกโดย
ชื่อบิดำ

วันที่ออก
ชื่อมำรดำ

วันหมดอายุ

ขอให้กำรต่อหน้ำ ๑.
๒.
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ปปง. โดยข้ำฯ ขอให้กำรด้วยควำมสัตย์จริง ดังนี้
ถำม พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ได้เตือนให้ท่ำนทรำบแล้ วว่ำ กำรให้ กำรในครั้งนี้เป็นกำรให้ กำรใน
ฐำนะพยำนในคดี รำยนำงสำววัน ทนีย์ ทิ พ ย์ป ระเวช กับ พวก กรณี ต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับ กำรฉ้อโกงประชำชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือควำมผิดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้องโกงประชำชน อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำม
มำตรำ ๓ (๓) และ (๑๘) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
และกำรให้กำรในครั้งนี้เป็นกำรให้กำรต่อหน้ำเจ้ำพนัก งำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
หำกท่ำนให้กำรอันเป็นเท็จหรือได้รับประโยชน์ในกำรกระทำควำมผิด เป็นควำมผิดตำม
กฎหมำย ท่ำนทรำบและเข้ำใจหรือไม่
ตอบ ข้ำฯ ทรำบและเข้ำใจดีแล้ว
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

พยำน
สอบสวน

ใบต่อคำให้กำร

ผู้ให้ถ้อยคำ แผ่นที่ ๑

ถำม ท่ำนฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำไทยได้หรือไม่ อย่ำงไร จบกำรศึกษำระดับใด
ตอบ ข้ำฯ ฟังพูดอ่ำนเขียนภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี โดยข้ำฯ จบกำรศึกษำระดับ..............................
ถำม ท่ำนทรำบประกำศพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เรื่องให้ผู้เสียหำยยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิในรำชกิจจำนุเบกษำ
คดีรำยนำงเขมรัศมิ์ อนันต์นิตยิจ กับพวก ตั้งแต่เมื่อใด อย่ำงไร
ตอบ ข้ำฯ ทรำบเมื่อประมำณ วันที่ ..................................... จำก.........................................
ถำม ท่ ำ นมี ภู มิ ล ำเนำและที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ อ ยู่ ที่ ใ ด และท่ ำ นประกอบอำชี พ ใด
มีรำยได้อย่ำงไร
ตอบ ข้ำฯ มีภูมิลำเนำและที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ตำมที่อยู่ดังกล่ำวข้ำงต้น
ข้ำฯประกอบอำชีพ.............................................................................................................
มีรำยได้ต่อเดือนเดือนละประมำณ......................................................................บำท
ถำม ท่ำนเกี่ยวข้องกับ นำงเขมรัศมิ์ อนันต์นิตยกิจ กับพวก ที่ถูกกล่ ำวหำว่ำกระท ำควำมผิ ด
เกี่ย วกับ กำรฉ้อโกงประชำชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้องโกงประชำชน อย่ำงไร
ตอบ ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ถำม ขอทรำบพฤติกำรณ์ อันเป็นเหตุให้ ท่ำนสู ญ เสี ยทรัพ ย์สิ นจำกกำรกระทำควำมผิ ด ของ
นำงเขมรัศมิ์ อนันต์นิตยกิจ กับพวก
ตอบ ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .......
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ...
...........................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

พยำน
สอบสวน

ใบต่อคำให้กำร

ผู้ให้ถ้อยคำ แผ่นที่ ๒

ถำม ท่ ำ นได้ รั บ ควำมเสี ย หำยหรื อ สู ญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น จำกกำรกระท ำควำมผิ ด ของ
นำงเขมรัศมิ์ อนันต์นิตยกิจ กับพวก จำนวนเท่ำใด
ตอบ ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ถำม ท่ำนได้รับกำรชดใช้หรือเยียวยำควำมเสียหำยจำกนำงเขมรัศมิ์ อนันต์นิตยกิจ กับพวก
บ้ำงหรือไม่ อย่ำงไร
ตอบ ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ถำม ท่ำนได้แนะนำหรือชักชวนบุคคลอื่นให้สมัครเป็นสมำชิกด้วยหรือไม่อย่ำงไร
ตอบ ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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