
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามข้อ  ๖  (๒)  และ  (๓) 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดและการดําเนินการตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)   
และ  (๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการตามข้อ  ๖  (๒)  ของระเบียบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด  
และการดําเนินการตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้เป็นไปตามแบบ  ปกร  ๐๓  
ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด  
หรือผู้ที่ มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้นตามข้อ  ๖  (๓)  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด  และการดําเนินการ
ตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้เป็นไปตามแบบ  ปกร  ๐๔  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๔ การแจ้งข้อมูลตามแบบ  ปกร  ๐๓  หรือแบบ  ปกร  ๐๔  ให้ดําเนินการด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 

(๑) ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๓) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตามประกาศน้ี  

และให้มีอํานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน์ 

รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาประจําสํานักงาน ฯ  รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



 

 
แบบแจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๒)  

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วันเดือนปีที่แจ้งข้อมูล : ............................................................................................................................................. 
ชื่อผู้แจ้ง (๑) ผู้มีหนา้ทีร่ายงาน :              ...         . 
 (๒) บุคคลท่ีถูกกําหนด :............................................................................................................................. 
                  หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 
 (๓) ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สนิของบคุคลท่ีถูกกําหนด :.......................................................................... 
                 หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 
            (๔) เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนนิการ (เลือก) 

                                           บุคคลที่ถูกกําหนด  

    ผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลทีถู่กกําหนด 

    กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนด 

    บุคคลอ่ืน ระบุ.................................................. 

ที่อยู่ผู้มีหน้าที่รายงาน:                                                                                                 .              .                
หมายเลขโทรศัพท ์: .................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรสาร : ...................................................................................................................................................... 
E-mail  :....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                  
.       ลงช่ือ               ผูแ้จ้ง 
            (…………..…………………………………………………..) 
 
 
 
 
 

                          แบบ ปกร ๐๓ 

ฉบบัท่ี......./๒๕....... 

แจง้เพิ่มเติม คร้ังท่ี.......... 

 



๒ 

- ลบั - 

- ลบั - 

สรุปรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
 

ประเภททรัพย์สิน จํานวน/มูลค่า ณ วันที่ระงบั 
การดําเนินการ วันที่ระงบัการดําเนนิการ 

   
   
   
   
   
   

 
รวมรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการทั้งสิ้น......................รายการ มูลค่ารวม....................บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

- ลบั - 

- ลบั - 

บัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
  

 
ลําดับ
ที่ 
 

ประเภททรัพย์สิน รายละเอียดของทรัพย์สิน มูลค่าของทรพัย์สนิ 

    
    
    
    
    

หมายเหตุ 

(๑) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน แจ้งข้อมูลครั้งแรก ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ระบุ  (ตัวอย่าง) ฉบับที่ ..๑.../๒๕๕๘  
และแจ้งข้อมูลตามช่องที่ให้กรอก และหากมีเอกสารที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ระงับการดําเนินการตามที่ระบุในแบบ
แจ้งข้อมูลน้ี ให้กรอกข้อมูลโดยระบุ ช่ือ/ประเภททรัพย์สิน ปริมาณ และราคา ให้ครบถ้วน และระบุในเอกสารแนบว่า 
ใช้ประกอบแบบแจ้งข้อมูลฉบับที่......../๒๕........ (ข้อน้ี ให้ใช้ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องการอธิบายหรือระบุข้อมูล
อ่ืนใดเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินเพ่ิมเติมได้ โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน แจ้งเพ่ิมเติม ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจ้งมาแล้ว  
ที่ช่องข้อมูล  ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สําหรับการแจ้งเพ่ิมเติม กับ ปีพุทธศักราชตามปฏิทิน 
(มุมขวาบน ในบรรทัดที่สอง) 

 (๓) ทรัพย์สิน หมายความถึง เงิน ทรัพย์หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผล
ของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด กระดาษ 
หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ในทรัพย์สินน้ัน  

(๔) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระบุ ประเภททรัพย์สิน ให้ชัดเจนว่า ทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดําเนินการเป็น
ทรัพย์สินประเภทใด เช่น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิเรียกร้อง  
ทรัพย์สินอ่ืน เป็นต้น 



๔ 

- ลบั - 

- ลบั - 

(๕) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจําหน่ายซึ่งทรัพย์สิน
หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทําการใดๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปล่ียนแปลงต่อจํานวน มูลค่า ปริมาณ  
ทําเลท่ีต้ัง หรือลักษณะของทรัพย์สินน้ัน 

 (๖) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องเก็บรักษาสําเนาแบบแจ้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่การกํากับและตรวจสอบของสํานักงาน 
ปปง. 

 



 

 
 

แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายช่ือ
บุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

ตามมาตรา ๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
วันเดือนปีที่แจ้งข้อมูล : ........................................................................................................................................ 
ชื่อผู้มีหนา้ที่รายงาน :                                              . 
ที่อยู่ผู้มีหน้าที่รายงาน :                                                                                                        .                     
หมายเลขโทรศัพท ์: .............................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรสาร : ............................................................................................................................................... 
E-mail :................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                                                                                   
.       ลงช่ือ               ผูแ้จ้ง 
            (…………..…………………………………………………..) 
 
 

แบบ ปกร ๐๔ 

ฉบับที่......./๒๕....... 

แจ้งเพ่ิมเติม ครั้งที่....... 



ส่วนที่ ๑ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 
 
๑. ผู้ทีเ่ปน็ลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัวประชาชน/
หมายเลขหนังสือ

เดินทาง/ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข้อมูลติดต่อ 
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้าเมื่อใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 

        
        
        
        

 
๒. ผู้ทีเ่คยเปน็ลูกค้า (บคุคลธรรมดา/นิติบคุคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัว
ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข้อมูลติดต่อ 
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้า

เมื่อใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่า
ธุรกรรม 

วันที่ยุติ
ความสัมพันธ์

กับลูกค้า 

         
         
         
         

 
 



๓ 

- ลบั - 

- ลบั - 

ส่วนที่ ๒ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งมิได้เป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน 
 
๑. ผู้ทีท่ําธุรกรรมกับบุคคลทีถู่กกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัวประชาชน/
หมายเลขหนังสือ

เดินทาง/ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข้อมูลติดต่อ 
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้าเมื่อใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอียดธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 

        
        
        
        

 
๒. ผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัว
ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข้อมูลติดต่อ 
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้า

เมื่อใด 

ประเภท
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 
วันที่ยุติ

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

         
         
         



 

หมายเหตุ 

(๑) กรณีทีผู่้มหีน้าที่รายงาน แจ้งข้อมูลครั้งแรก ให้ผู้มหีน้าที่รายงาน ระบุ  (ตัวอย่าง) ฉบับที่ ..๑.../๒๕๕๘  
และแจ้งข้อมลูตามช่องที่ให้กรอก และหากมีเอกสารที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ระงับการดําเนินการตามที่ระบุในแบบ
แจ้งข้อมูลน้ี ให้กรอกข้อมูลโดยระบุ ช่ือ/ประเภททรัพย์สนิ ปริมาณ และราคา ให้ครบถ้วน และระบุในเอกสารแนบว่า 
ใช้ประกอบแบบแจ้งข้อมูลฉบับที่......../๒๕........ (ข้อน้ี ให้ใช้ในกรณีที่ผูม้หีน้าที่รายงานต้องการอธิบายหรือระบุข้อมูล
อ่ืนใดเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินเพ่ิมเติมได้ โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณทีี่ผูม้ีหน้าที่รายงาน แจ้งเพ่ิมเติม ให้ผูม้ีหน้าที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจ้งมาแล้ว  
ที่ช่องข้อมูล  ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สําหรับการแจ้งเพ่ิมเติม กับ ปีพุทธศักราชตามปฏิทิน 
(มุมขวาบน ในบรรทัดที่สอง) 

(๓) ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆกับผู้อ่ืน  
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน 

          (๔) ผูม้ีหน้าที่รายงานต้องเก็บรักษาสําเนาแบบแจ้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่การกํากับและตรวจสอบของสํานักงาน 
ปปง. 


