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ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
สหกรณ์ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงให้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. สหกรณ์มีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย่างเคร่งครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทําธุรกรรม
ให้แก่ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) รวมถึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค้า
2. สหกรณ์มีมาตรการในการดําเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนดจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ปปง. ทุกวัน และมีการนํามาปรับปรุงในฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดเพื่อทําการ
ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวต่อไป
3. สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับสมาชิกและผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยตรวจสอบกับ
ข้อมูลผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกครั้งก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และตรวจสอบข้อมูลสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดของสหกรณ์
อย่างสม่ําเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับสมาชิก รวมถึงตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกครั้งก่อนรับทําธุรกรรม
4. เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง สหกรณ์จะทําการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทําธุรกรรม หรือ
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ในกรณีที่สหกรณ์พบว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง หรือเป็นธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ์จะทําการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ตามรูปแบบรายงานที่กฎหมายกําหนด
6. หากพบว่าสมาชิกหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณ์จะต้องดําเนินการ ดังนี้
6.1 ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผู้กระทําการแทน หรือตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของ
กิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น แล้วแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดําเนินการ ตามแบบ ปกร 03
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินนั้น ไปยังสํานักงาน ปปง.
6.2 ดําเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที่พบข้อมูลนั้น ไปยัง
สํานักงาน ปปง. ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(3) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นโยบายและแนวทางปฏิบัติข้างต้นให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ............................................
ลงชื่อ
(.................................................)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการดําเนินการ
..วัน../..เดือน../..ปี..
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การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครสมาชิกและรับทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 กรณีรับสมัครสมาชิก ได้แก่ การรับสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือรับทําธุรกรรมกับสมาชิก
 กรณีรับทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่ ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
ต้องดําเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด โดยตรวจสอบ
1. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกก่อนรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์
2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับรายชื่อสมาชิกปัจจุบันของสหกรณ์และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ
สมาชิกสหกรณ์ ทุกครั้งที่สํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม่ (ทุกครั้งที่รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องนํามาตรวจสอบกับรายชื่อสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดของสหกรณ์)
หมายเหตุ : เหตุที่ต้องนํารายชื่อสมาชิกทั้งหมดมาตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม่เนื่องจาก ในครั้งที่
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดในขั้นตอนก่อนรับเป็นสมาชิกนั้น บุคคลดังกล่าวอาจมีรายชื่อไม่ตรงกับ
บุคคลที่ถูกกําหนด แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะตรงกับรายชื่อที่ประกาศครั้งใหม่ได้

3. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับรายชื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ย้อนหลัง 2 ปี นับจากวันที่ลาออก
จากการเป็นสมาชิก
4. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับรายชื่อผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมก่อนจ่ายเงิน
สหกรณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดได้ดังนี้
1. กรณี ตรวจสอบผู้ขอสมัครเป็ นสมาชิกหรือผู้ทําธุรกรรมเป็ นครั้งคราวกับรายชื่อบุ คคลที่ ถูกกําหนด (ตรวจสอบทีละ
รายชื่อ) สามารถตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสียงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (ระบบ
APS) ซึ่งสหกรณ์สามารถใช้บริการระบบดังกล่าวโดยเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://aps.amlo.go.th/aps/public/ หรือ QR Code

2. กรณีตรวจสอบว่าสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดหรือไม่ ซึ่งกรณี นี้ ใช้เพื่ อการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกปั จจุบัน ของสหกรณ์ กับ รายชื่อบบุ คคลที่ ถูกกําหนด (เป็ นสมาชิก
อยู่แล้ว และได้ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกแล้ว แต่เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม่
สหกรณ์จะต้องดําเนินการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกับบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้ง) โดยดําเนินการ ดังนี้
 ดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด จากเว็บไซต์สํานักงาน ปปง.  http://www.amlo.go.th/ แล้วคลิกที่
เมนูด้านซ้าย “บุคคลที่ถูกกําหนด >” แล้วเลือกหัวข้อ “รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด” ตามภาพด้านล่าง
*** ซึ่งเจ้าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบในการดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด จะต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์สํานักงาน ปปง.
ทุกเช้าก่อนเริ่มเปิดให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่าสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนข้อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดหรือไม่ เพื่อให้มีข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนดที่เป็นปัจจุบันไว้สําหรับตรวจสอบกับสมาชิกปัจจุบันของสหกรณ์ ***
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การดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)
1 คลิกที่เมนู “รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพด้านล่าง
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2. คลิกดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคลิ๊กที่เมนู “รวมรายชื่อบุคคลที่ ถูก
กําหนด” ตามภาพด้านล่าง
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3. คลิกที่คําว่า “รายชื่อรวมบุคคลที่ถูกกําหนด (ประกาศล่าสุด)” ตามภาพด้านล่าง
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4. คลิกที่คําว่า “ดาวโหลดไฟล์แนบ” ตามภาพด้านล่าง
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5. คลิกเลือกบันทึกไฟล์รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด โดยบันทึกไฟล์ดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามภาพด้านล่าง
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2. กระบวนการภายหลังตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
2.1 กรณีที่ 1 หากตรวจแล้วไม่พบว่า ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์ หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของสมาชิก หรือผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม มีรายชื่อตรงกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถ
รับเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือรับทําธุรกรรม หรือจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมได้
2.2 กรณีที่ 2 หากมีรายชื่อตรงกับบุคคลที่ถูกกําหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล เลขประจําตัวประชาชน
รวมทั้ง วัน เดือน ปี เกิด ว่าตรงกับข้อมูลของที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์ หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของสมาชิก หรือผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมหรือไม่ หากข้อมูล เลขประจําตัวประชาชน ชื่อและนามสกุล และวัน เดือน ปี เกิด ตรงกัน
ทุกข้อมูล แสดงว่า เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามประกาศดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 กรณีผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ต้องดําเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไม่รับเป็นสมาชิกของสหกรณ์
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
2.2.2 กรณีสมาชิกของสหกรณ์ หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสมาชิก ต้องดําเนินการ ดังนี้
(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ และยุติความสัมพันธ์กับสมาชิกสหกรณ์ (ยกเลิกการเป็นสมาชิกสหกรณ์)
(2) แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน ปปง. ทราบ ดังนี้
(2.1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ เมื่อสหกรณ์ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ์จะต้องดําเนินการแจ้งข้อมูลเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้ ต่อสํานักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปกร.03 ภายใน 10 วันทําการนับแต่
วันที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด
(2.2) แจ้ งข้ อ มู ล สมาชิ ก หรื อ ผู้ ที่ เคยเป็ น สมาชิ ก ของสหกรณ์ สหกรณ์ จ ะดํ า เนิ น การแจ้ งข้ อ มู ล สมาชิ ก หรื อ
ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ต่อสํานักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที่ทราบถึงการเป็นบุคคลที่
ถูกกําหนดของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวรายนั้น ด้วยแบบ ปกร.04
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2.2.3 กรณีผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ต้องดําเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไม่ทําธุรกรรมจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
2.2.4 กรณีที่ผู้ที่เคยเป็นสมาชิก ต้องดําเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน ปปง. ทราบ โดยแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์จะดําเนินการแจ้งข้อมูล
ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ต่อสํานักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที่ทราบถึงการเป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนดของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวรายนั้น ด้วยแบบ ปกร.04
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุ
อันควรสงสัย

- ลับ แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ถูกระงับการดําเนินการ
แบบ ปกร ๐๓
ฉบับที่......./๒๕.......
แจ้งเพิ่มเติม ครั้งที่..........

แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๒)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖
วันเดือนปีที่แจ้งข้อมูล : .............................................................................................................................................
ชื่อผู้แจ้ง (๑) ผู้มีหน้าทีร่ ายงาน :
...
.
(๒) บุคคลที่ถกู กําหนด :.............................................................................................................................
หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน)..............................
(๓) ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สนิ ของบุคคลทีถ่ ูกกําหนด :..........................................................................
หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน)..............................
(๔) เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ (เลือก)
บุคคลที่ถูกกําหนด
ผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลทีถ่ ูกกําหนด
กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนด
บุคคลอื่น ระบุ..................................................
ที่อยู่ผู้มีหน้าที่รายงาน:
.
.
หมายเลขโทรศัพท์ : ....................................................................................................................................................
หมายเลขโทรสาร : ......................................................................................................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
ผูแ้ จ้ง
(…………..…………………………………………………..)

- ลับ -

- ลับ ๒

สรุปรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ
ประเภททรัพย์สิน

จํานวน/มูลค่า ณ วันที่ระงับ
การดําเนินการ

วันที่ระงับการดําเนินการ

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

- ลับ -

- ลับ ๓

บัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ
ลําดับ
ที่

ประเภททรัพย์สิน

รายละเอียดของทรัพย์สิน

มูลค่าของทรัพย์สนิ

หมายเหตุ
(๑) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน แจ้งข้อมูลครั้งแรก ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ระบุ (ตัวอย่าง) ฉบับที่ ..๑.../๒๕๕๘
และแจ้งข้อมูลตามช่องที่ให้กรอก และหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ระงับการดําเนินการตามที่ระบุในแบบ
แจ้งข้อมูลนี้ ให้กรอกข้อมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพย์สิน ปริมาณ และราคา ให้ครบถ้วน และระบุในเอกสารแนบว่า
ใช้ประกอบแบบแจ้งข้อมูลฉบับที่......../๒๕........ (ข้อนี้ ให้ใช้ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องการอธิบายหรือระบุข้อมูล
อื่นใดเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ โดยอนุโลม)
(๒) ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน แจ้งเพิ่มเติม ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจ้งมาแล้ว
ที่ช่องข้อมูล ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สําหรับการแจ้งเพิ่มเติม กับ ปีพุทธศักราชตามปฏิทิน
(มุมขวาบน ในบรรทัดที่สอง)
(๓) ทรัพย์สิน หมายความถึง เงิน ทรัพย์หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผล
ของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ
หรือรูป แบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ ที่ เป็ น หลั กฐานแสดงกรรมสิท ธิ์ สิ ท ธิครอบครอง สิท ธิเรียกร้อง หรือประโยชน์ อื่น ใด
ในทรัพย์สินนั้น
(๔) ให้ ผู้มี ห น้ าที่ รายงานระบุ ประเภททรัพ ย์ สิ น ให้ ชัดเจนว่า ทรัพ ย์ สิ น ที่ ถูก กระงับ การดํ าเนิน การเป็ น
ทรัพย์สินประเภทใด เช่น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิท ธิเรียกร้อง
ทรัพย์สินอื่น เป็นต้น
(๕) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจําหน่ายซึ่งทรัพย์สิน
หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทําการใดๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจํานวน มูลค่า ปริมาณ
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
(๖) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องเก็บรักษาสําเนาแบบแจ้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การกํากับและตรวจสอบของสํานักงาน ปปง.
ที่ม า: http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57
- ลับ -

- ลับ แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยูใ่ นรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด

แบบ ปกร ๐๔
ฉบับที่......./๒๕.......
แจ้งเพิ่มเติม ครั้งที่.......

แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด
ตามมาตรา ๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

วันเดือนปีที่แจ้งข้อมูล : ........................................................................................................................................
ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :
.
ที่อยู่ผู้มีหน้าที่รายงาน :
.
หมายเลขโทรศัพท์ : ..............................................................................................................................................
หมายเลขโทรสาร : ...............................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................

.

ลงชื่อ
ผูแ้ จ้ง
(…………..…………………………………………………..)

- ลับ -

- ลับ ๒

ส่วนที่ ๑ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
๑. ผู้ทเี่ ป็นลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล)
ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท์

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้าเมื่อใด

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท์

ประเภทธุรกรรม/
วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์/
หรือให้บริการกับลูกค้า
ช่องทางการ
เมื่อใด
ให้บริการ

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ

มูลค่าธุรกรรม

๒. ผู้ทเี่ คยเป็นลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิตบิ คุ คล)
ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัว
ประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ลับ -

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ

มูลค่า
ธุรกรรม

วันที่ยุติ
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

- ลับ ๓

ส่วนที่ ๒ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งมิได้เป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน
๑. ผู้ทที่ ําธุรกรรมกับบุคคลทีถ่ ูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท์

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้าเมื่อใด

ประเภทธุรกรรม/ รายละเอียดธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ช่องทางการ
ให้บริการ
ให้บริการ

มูลค่าธุรกรรม

๒. ผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัว
ประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท์

วันที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์
หรือให้บริการกับลูกค้า
เมื่อใด

- ลับ -

ประเภท
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ

มูลค่าธุรกรรม

วันที่ยุติ
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

๔
หมายเหตุ
(๑) กรณีทผี่ ู้มหี น้าที่รายงาน แจ้งข้อมูลครั้งแรก ให้ผู้มหี น้าที่รายงาน ระบุ (ตัวอย่าง) ฉบับที่ ..๑.../
๒๕๕๘ และแจ้งข้อมูลตามช่องที่ให้กรอก และหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทีร่ ะงับการดําเนินการ
ตามที่ระบุในแบบแจ้งข้อมูลนี้ ให้กรอกข้อมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพย์สิน ปริมาณ และราคา ให้ครบถ้วน
และระบุในเอกสารแนบว่า ใช้ประกอบแบบแจ้งข้อมูลฉบับที่......../๒๕........ (ข้อนี้ ให้ใช้ในกรณีที่ผมู้ หี น้าที่
รายงานต้องการอธิบายหรือระบุข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สนิ เพิ่มเติมได้ โดย
อนุโลม)
(๒) ในกรณีที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน แจ้งเพิ่มเติม ให้ผมู้ ีหน้าที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจ้ง
มาแล้ว
ที่ช่องข้อมูล ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สําหรับการแจ้งเพิ่มเติม กับ ปีพุทธศักราชตาม
ปฏิทิน (มุมขวาบน ในบรรทัดที่สอง)
(๓) ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆกับผู้อนื่
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๔) ผูม้ ีหน้าที่รายงานต้องเก็บรักษาสําเนาแบบแจ้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การกํากับและตรวจสอบของ
สํานักงาน ปปง.

ที่ม า: http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57

- ลับ -

แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03)
(แบบ ปปง. 1 – 03 หน้า 1)

(แบบ ปปง. 1 – 03 หน้า 2)

