
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่  ส านักงาน  ปปง. 
เรื่อง  ให้ผู้เสียหายย่ืนค าร้องขอคุม้ครองสิทธิจากการกระท าความผดิมูลฐาน 

 
 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ชั่วคราว  (เพ่ิมเติม)  ราย  MR.TUNG  KAH  SOON 
(ตุง  คา  ซุน)  กับพวก  เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด  เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร  ทองรูปพรรณ   
กระเป๋าถือ  โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ไอแพด  เครื่องรับรหัส  การโอนเงิน  เครื่องรับข้อความ  
SMS  เครื่องอ่านซิมการ์ด  โทรศัพท์มือถือ  เครื่อง  CPU  จอคอมพิวเตอร์  ล าโพง  เครื่องปริ้นเตอร์   
โดรน  และรีโมทโดรน  จ านวน  ๑๐๒  รายการ  รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ  ๑๒,๖๑๕,๔๒๐.๑๔  บาท  
(สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสิบสี่สตางค์)  พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราวมีก าหนดไม่เกิน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม  ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระท าความผิดดังกล่าวข้างต้น  และไม่อาจ
ด าเนินการเพ่ือขอคืนทรัพย์สิน  หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น  หรือด าเนินการ  
ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล  ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย   
และจ านวนความเสียหายที่ได้รับ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงาน  ปปง.  ภายในก าหนดเวลา  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การด าเนินการยื่นค าร้อง  ดังรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วัชรพล  นาถาดทอง 
พนักงานเจ้าหน้าที ่ ส านักงาน  ปปง. 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



เอกสารแนบท้ายประกาศการด าเนินการยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
คดีราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก 

_______________________________ 

ขั้นตอนและวิธีการยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
๑. ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย" จากการกระท าความผิดมูลฐาน 
    (บุคคลที่ เป็นผู้ เสียหายต้องมีหลักฐานมาแสดง  เช่น ส าเนาหลักฐานการแจ้งความ ส าเนาค าสั่ง 

หรือค าพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย) 
๒. วิธีการยื่นค าร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
    ๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่ส านักงาน ปปง. 
    ๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ ส านักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่      

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า "ส่งแบบค าร้องขอคุ้มครองสิทธิ   
คดีราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก”   

ทั้งนี ้ท่านสามารถยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิ ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ ให้บุคคลอื่นมาด าเนินการแทน 
(โดยมีหนังสือมอบอ านาจ) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ระยะเวลายื่นค าร้องฯ 
ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นค าร้องได้ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
    ๑. อยู่ต่างประเทศ 
 ๒. เจ็บป่วยจนไม่สามารถด าเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง 
 ๓. เสียชวีิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก 
 ๔. เหตุอันควรในกรณีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (โดยต้องยื่นค าร้องภายในก าหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นค าร้องนั้น            
ได้สิ้นสุดลง) 

 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแล้ว           
ท่านจะต้องด าเนินการน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดไว้                 
(ทั้งนี้ ระยะเวลาน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา) 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องเพื่อขอให้ศาลน าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  
ไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ปปง. www.amlo.go.th 
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ 

 
 

http://www.amlo.go.th/
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

เลขท่ีรับ................................ 
วันท่ีรับ................................. 
ผู้รับ..................................... 

 
ค ำแนะน ำ  
เพื่อให้กำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นไป  
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ผู้ยื่นค ำร้องควรกรอกข้อมูลต่ำงๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ตำมควำมจริง และแนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในค ำร้อง
ให้ครบถ้วน ในครำวเดียวกัน 
 
ค ำเตือน  
ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน ซึ่งอำจท ำให้ผู้อื่นหรือประชำชนเสียหำย ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 
๑๓๗) 
 
เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

 
ท ำท่ี .............................................................................. .............. 

.............................................................................................  
                                           วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........ 

ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ย่ืนค ำร้อง 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ.............................ชื่อ...........................................สกุล................................. .......................... 
อ่ืนๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).................................................................................................................................................. 
ชื่อภำษำอังกฤษ .............................................................................................. .................................................................. ...... 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ----  เลขที่หนังสือเดินทำง..................................
เลขบัตรประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว .......................................... เลขอ้ำงอิงอ่ืนๆ (ถ้ำมี) ............................................ .....................
ออกโดย......................................................................วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ ............... เดือน.. ................................. 
พ.ศ. ๒๕........ วันบัตร/หนังสือหมดอำยุ วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........ วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ 
 
 
 
 

แบบค ำร้องเพ่ือขอให้ศำลมีค ำสั่งให้น ำ                 
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดไปคืนหรือชดใช้     

ให้แก่ผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำน  
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จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........อำยุ.................ปี .................เดือนเชื้อชำต ิ
.............................สัญชำติ........................ศำสนำ............................ สถำนภำพ  โสด     สมรส (จดทะเบียน)    
 สมรส (ไม่จดทะเบียน)    หย่ำ     อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................ ...... 
อำชีพ..................................................................ต ำแหน่ง....................................................................... ................................ 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................... ............................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................หมู่ที ่.......... หมูบ่้ำน/อำคำร........................................... ห้อง............................        
ชั้น................ซอย .....................................ถนน ...............................................ต ำบล/แขวง.................................................. 
อ ำเภอ/เขต .................................................... .............จังหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์................. ..................  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที.่......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้ำน/อำคำร................................................................... 
ห้อง.....................ชั้น..............ซอย .............................ถนน .....................................ต ำบล/แขวง........................................... 
อ ำเภอ/เขต .................................................... .............จังหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์................. .................. 
โทรศัพท์ ................................................ โทรสำร ................................................ E-mail ……………………………………………. 
ชื่อบิดำ ......................................................................................โทรศัพท์ ..................... ......................................................... 
ชื่อมำรดำ ..................................................................................โทรศัพท์ ........................ ...................................................... 
ชื่อบุคคลที่มีควำมใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก ............................................................................. ...............................  
มีควำมสัมพันธ์เป็น .................................................................. โทรศัพท์ .............................. .......................................... 
ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน ........................................................................... โทรศัพท์ ........................ ................................................... 
ชื่อก ำนัน ........................................ .......................................... โทรศัพท์ .......................................................................  
บุคคลอ้ำงอิง ........................................................................... . โทรศัพท์ ..............................................................................  
ข้อ ๒ สถำนะของผู้ย่ืนค ำร้อง 
ข้ำพเจ้ำมีฐำนะ เป็น   
                     ผู้เสียหำย 
                     ผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้เสียหำย        
                     ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหำย  
                     ผู้อนุบำลของผู้เสียหำย         
                     ผู้บุพกำรีของผู้เสียหำย 
                     ผู้สืบสันดำนของผู้เสียหำย 
                     สำมีของผู้เสียหำย 
                     ภริยำของผู้เสียหำย 
                     ผู้จัดกำรมรดกของผู้เสียหำย 
                     ผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหำย 
                     อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................................... ................................................................. 
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ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหำย (กรอกข้อมูลเฉพำะกรณีที่ผู้ย่ืนค ำร้องมิใช่ผู้เสียหำย) 

ในกรณีผู้ที่ยื่นค ำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหำย ให้ระบรุำยละเอียดของผู้เสียหำยให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้  

ผู้เสียหำย นำย/นำง/นำงสำว/ยศ.............................ชือ่...........................................สกุล................. ....................................... 

อ่ืนๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น)..................................................................................................................... ........................... 

ชื่อภำษำอังกฤษ ........................................................................................ ......................................................................... 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ----  เลขที่หนังสือเดินทำง..................................

เลขบัตรประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว .......................................... เลขอ้ำงอิงอ่ืนๆ (ถ้ำมี) .................................................................  

ออกโดย......................................................................วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ ............... เดือน.. ................................. 

พ.ศ. ๒๕........ วันบัตร/หนังสือหมดอำยุ วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........ วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........อำยุ.................ปี .................เดือน      

เชื้อชำติ.............................สัญชำติ........................ศำสนำ............................ สถำนภำพ  โสด     สมรส (จดทะเบียน)   

 สมรส (ไม่จดทะเบียน)    หย่ำ     อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................... 

อำชีพ..................................................................ต ำแหน่ง............................................... ........................................................  

สถำนที่ท ำงำน.........................................................................................................................................................................  

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมูบ่้ำน/อำคำร........................................... ห้อง............................        

ชั้น................ซอย .....................................ถนน ...............................................ต ำบล/แขวง.................................................. 

อ ำเภอ/เขต .................................................... .............จังหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์................. ..................  

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.......................หมู่ที่ .......... หมู่บ้ำน/อำคำร..................................... ......................... 

ห้อง.....................ชั้น..............ซอย .............................ถนน .....................................ต ำบล/แขวง........................................... 

อ ำเภอ/เขต .................................................................จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์................. .................. 

โทรศัพท์ ................................................ โทรสำร ................................................ E-mail ……………………………………………. 

ชื่อบิดำ ......................................................................................โทรศัพท์ ............................ .................................................. 

ชื่อมำรดำ ...................................................................... ............โทรศัพท์ ..............................................................................  

ชื่อบุคคลที่มีควำมใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก ........................................................................... ..................................  

มีควำมสัมพันธ์เป็น ................................................................... โทรศัพท์ ...........................................................................  

ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน ................................................................ ........... โทรศัพท์ ........................................................................... 

ชื่อก ำนัน .................................................................................. โทรศัพท์ ....................... ................................................ 

บุคคลอ้ำงอิง ............................................................................ โทรศัพท์ .......................... ....................................................  
 
 



-๔- 
 

 
ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน/กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน 
๔.๑ ผู้เสียหำยได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
อันเป็นควำมผิดตำม (.....)(.....)(.....) และ (.....) ของบทนิยำมค ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” ในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย ........................................................... 
........................................................................................................ซึ่งก ำหนดให้เป็นควำมผิ ดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
 
๔.๒ ผู้เสียหำยได้ทรำบประกำศ................................................................................................................ ............................. 
ที่ ............/๒๕............ลงวันที.่................. เดือน ..................................... . พ.ศ. ๒๕........... เรื่อง.......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทีไ่ด้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ................ตอน ..................... วันที่ .................. เดือน ....................................
พ.ศ. ๒๕........... หน้ำ ............................ แล้ว  
 
ข้อ ๕ กำรแจ้งควำมประสงค์ 
๕.๑ ผู้เสียหำยมีควำมประสงค์ขอยื่นค ำร้องต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือขอให้
พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้น ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหำย 
ตำมมำตรำ ๔๙ วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหำยขอแจ้ง
ข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐำนแสดงควำมเสียหำยและจ ำนวนควำมเสียหำยที่ได้รับจำกกำรกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน  
โดยทรำบดีว่ำกำรแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน ซึ่งอำจท ำให้ผู้อ่ืนหรือประชำชนเสียหำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก  
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗  
๕.๒ พฤติกำรณแ์ห่งคดีโดยสังเขปของกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน  
กล่ำวคือ .................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ ... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... ....... 
 (หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยค ำร้องฉบับนี้) 
 
 



-๕- 
 

 
๕.๓ ควำมเสียหำยในทรัพย์สินอันเป็นผลมำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน จ ำนวนครั้งที่เสียหำย เมื่อใด และอย่ำงไร 
(ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)  
กล่ำวคือ ................................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. ...... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
........................................................ ............................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
 (หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยค ำร้องฉบับนี้) 
 
๕.๔ ผู้เสียหำยเคยได้รับทรัพย์สินคืนหรือชดใช้รำคำแทนทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำก
ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน บ้ำงหรือไม ่ 
 เคย ด้วยวิธีกำร ดังนี้ 
      คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหำย 
          ระบรุำยละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

............................................................................. .....................................................................................................  
      ไม่สำมำรถคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหำยได้ แต่มีกำรชดใช้รำคำแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหำย 
          ระบุรำยละเอียด: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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



-๖- 
 

 
     ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำกผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน  

ระบุรำยละเอียด: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................ ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .............................................................................................  
 ไม่เคย      
 (หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยค ำร้องฉบับนี้) 
(ค ำชี้แจง : ควำมเสียหำย หมำยถึง ควำมเสียหำยที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนเท่ำนั้น มิได้หมำยควำมรวมถึงผลประโยชน์ ก ำไร หรือผลตอบแทนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ที่ผู้เสียหำยคำด
ว่ำจะได้รับในอนำคต หรือที่ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนได้ให้ค ำมั่นสัญญำว่ำจะจ่ำยให้แก่ผู้เสียหำย) 
 
๕.๕ หลักฐำนเกี่ยวกับควำมเสียหำยในทรัพย์สิน และจ ำนวนควำมเสียหำย (ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน และ
ต้องแนบมำพร้อมกับค ำร้องด้วย (ถ้ำมี)) 
......................................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
........................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยค ำร้องฉบับนี้) 
 
 



-๗- 
 

 
๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหำยที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน (ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน) 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ ... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
........................................................... ............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ....... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................................................... 
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยค ำร้องฉบับนี้) 
 
๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่น (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ ... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
........................................................... ............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ....... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
(หมำยเหตุ : หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยค ำร้องฉบับนี้) 
 
 



-๘- 
 

 
ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม        
กำรฟอกเงิน เพื่อขอให้ศำลมีค ำสั่งให้น ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหำย
แทนกำรสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ำมี) 
.......................................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
 
ข้อ ๗ เอกสำร/หลักฐำนที่แนบมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ (กรณีที่มีกำรอ้ำงส ำเนำเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ผู้ย่ืนค ำร้อง/ผู้เสียหำย ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกหน้ำ) 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เสียหำย / ผู้ยื่นค ำขอ   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหำย / ผู้ยื่นค ำขอ   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 ส ำเนำหนังสือเดินทำง จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียหำย / ผู้ยื่นค ำขอ   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 หนังสือมอบอ ำนำจ (ฉบับจริง) จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำสูติบัตร   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำมรณะบัตร   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำค ำสั่งศำล   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   จ ำนวน ๑ ชดุ  ............ แผ่น                
 ส ำเนำหลักฐำนกำรลงบันทึกประจ ำวันที่สถำนีต ำรวจ   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 หลักฐำนกำรโอนเงิน (ฉบับจริง)  จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ฉบับจริง)  จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 รูปภำพทรัพย์สิน   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น              
 บัญชีทรัพย์สินแนบท้ำยค ำร้อง  จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน   จ ำนวน ๑ ชดุ  ............ แผ่น                
 ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำค ำฟ้อง จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 
 



-๙- 
 

 
 ส ำเนำค ำพิพำกษำศำล (ทุกชั้นศำล)   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ำมี)   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำค ำสั่งคณะกรรมกำรธุรกรรม   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำค ำสั่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น           
 ส ำเนำสัญญำต่ำงๆ เช่น สัญญำกู้ สัญญำร่วมลงทุน เป็นต้น    จ ำนวน ๑ ชุด  ............ แผ่น                
 ส ำเนำเอกสำร/หลักฐำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ระบุ)......................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ ... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
 
ข้อ ๘ กรณีกำรส่งเอกสำร/หลักฐำนเพิ่มเติม 
เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ำพเจ้ำยินยอม    
ที่จะให้ถ้อยค ำ ส่งบัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนใดๆ เพ่ิมเติม ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม             
กำรฟอกเงิน หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหนังสือจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม     
กำรฟอกเงิน เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
          ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นมีควำมถูกต้องตรงตำมควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำ
ข้ำพเจ้ำรับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตำมกฎหมำย ข้ำพเจ้ำยินยอมน ำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ส ำนักงำน ปปง.หรือ
ยินยอมชดใช้รำคำทรัพย์สิน ตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ส ำนักงำน ปปง. จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ                                        ผู้ยื่นค ำร้อง 
      (......................................................) 
 


