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ตัวอยางนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอรายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
สหกรณฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป"องกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแก&การก&อการราย
และการแพร&ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหเป,นเรื่องที่มีความสําคัญและตองไดรับการปฏิบัติอย&างเคร&งครัด ดังนี้
1. สหกรณมีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย&างเคร&งครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทําธุรกรรม
ใหแก&ผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว (ผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรม) รวมถึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกคา
2. สหกรณมีมาตรการในการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดเป,นป9จจุบันอยู&เสมอ โดยการตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนดจากเว็บไซตของสํานักงาน ปปง. ทุกวัน และมีการนํามาปรับปรุงในฐานขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดเพื่อทําการ
ตรวจสอบกับรายชื่อผูขอสมัครเป,นสมาชิกและผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวต&อไป
3. สหกรณมีมาตรการในการตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับสมาชิกและผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว โดยตรวจสอบกับ
ขอมูลผูขอสมัครเป,นสมาชิกสหกรณทุกครั้งก&อนอนุมัติรับเป,นสมาชิกของสหกรณ และตรวจสอบขอมูลสมาชิกป9จจุบันทั้งหมดของสหกรณ
อย&างสม่ําเสมอจนกว&าจะยุติความสัมพันธกับสมาชิก รวมถึงตรวจสอบรายชื่อผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวทุกครั้งก&อนรับทําธุรกรรม
4. เมื่อสหกรณตรวจสอบพบว&าลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมมีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก&การก&อการราย
และการแพร&ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง สหกรณจะทําการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไม&ทําธุรกรรม หรือ
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจ
5. ในกรณีที่สหกรณพบว&าธุรกรรมใดเกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดว&ามีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก&การ
ก&อการรายและการแพร&ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเป,นธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณจะทําการรายงานเป,นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามรูปแบบรายงานที่กฎหมายกําหนด
6. หากพบว&าสมาชิกหรือผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวเป,นบุคคลซึ่งอยู&ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณจะตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของ
กิจการภายใตการครอบครองหรือควบคุมของผูนั้น แลวแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ ตามแบบ ปกร 03
ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันที่ไดระงับการดําเนินการกับทรัพยสินนั้น ไปยังสํานักงาน ปปง.
6.2 ดําเนินการแจงขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล&าว ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันที่พบขอมูลนั้น ไปยัง
สํานักงาน ปปง. ดวยวิธีการอย&างใดอย&างหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นต&อเจาหนาที่ ณ สํานักงานป"องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) ส&งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(3) ส&งเป,นขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายว&าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
นโยบายและแนวทางปฏิบัติขางตนใหมีผลบังคับใชนับแต&วันทีล่ งนามประกาศใชเป,นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ............................................
ลงชื่อ
(.................................................)
ตําแหน&ง ประธานกรรมการดําเนินการ
..วัน../..เดือน../..ปH..
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การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
เจาหนาที่สหกรณที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรับสมัครสมาชิกและรับทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว
กรณีรับสมัครสมาชิก ไดแก& การรับสมัครเป,นสมาชิกของสหกรณ หรือรับทําธุรกรรมกับสมาชิก
กรณีรับทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว ไดแก& ผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรม
ตองดําเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด โดยตรวจสอบ
1. ตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับผูที่มาขอสมัครเป,นสมาชิกก&อนรับเป,นสมาชิกของสหกรณ
2. ตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับรายชื่อสมาชิกป9จจุบันของสหกรณและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของ
สมาชิกสหกรณ ทุกครั้งที่สํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม& (ทุกครั้งที่รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดมีการ
เปลี่ยนแปลงตองนํามาตรวจสอบกับรายชื่อสมาชิกที่มีอยู&ทั้งหมดของสหกรณ)
หมายเหตุ : เหตุที่ตองนํารายชื่อสมาชิกทั้งหมดมาตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม&เนื่องจาก ในครั้งที่
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ประสงคจะสมัครเป,นสมาชิกกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดในขั้นตอนก&อนรับเป,นสมาชิกนั้น บุคคลดังกล&าวอาจมีรายชื่อไม&ตรงกับ
บุคคลที่ถูกกําหนด แต&มีความเป,นไปไดว&าอาจจะตรงกับรายชื่อที่ประกาศครั้งใหม&ได

3. ตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับรายชื่อผูที่เคยเป,นสมาชิกของสหกรณยอนหลัง 2 ปH นับจากวันที่ลาออก
จากการเป,นสมาชิก
4. ตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลทีถ่ ูกกําหนดกับรายชื่อผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรมก&อนจ&ายเงิน
สหกรณ/สามารถตรวจสอบรายชือ่ บุคคลที่ถูกกําหนดไดดังนี้
1. กรณี ตรวจสอบผูขอสมัครเป, นสมาชิกหรือผูทํ าธุรกรรมเป,นครั้งคราวกับรายชื่อบุ คคลที่ถูกกําหนด (ตรวจสอบที ละ
รายชื่อ) สามารถตรวจสอบผ&านระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสียงสูงดานการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (ระบบ
APS) ซึ่งสหกรณสามารถใชบริการระบบดังกล&าวโดยเขาไปลงทะเบียนที่เว็บไซต https://aps.amlo.go.th/aps/public/ หรือ QR Code

2. กรณีตรวจสอบว&าสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม&หรือมีการเปลี่ยนขอมูลรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดหรือไม& ซึ่งกรณี นี้ใชเพื่อการตรวจสอบขอมูลสมาชิกป9จจุบันของสหกรณ กับรายชื่อบบุคคลที่ถูกกําหนด (เป,นสมาชิก
อยู&แลว และไดดําเนินการตรวจสอบรายชื่อเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกแลว แต&เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม&
สหกรณจะตองดําเนินการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกับบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้ง) โดยดําเนินการ ดังนี้
• ดาวนโหลดขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด จากเว็บไซตสํานักงาน ปปง. http://www.amlo.go.th/ แลวคลิกที่
เมนูดานซาย “บุคคลที่ถูกกําหนด >” แลวเลือกหัวขอ “รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด” ตามภาพดานล&าง
*** ซึ่งเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบในการดาวนโหลดขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด จะตองเขาไปตรวจสอบในเว็บไซต/สํานักงาน ปปง.
ทุกเชากอนเริ่มเปCดใหบริการ เพื่อตรวจสอบว&าสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม&หรือมีการเปลี่ยนขอมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดหรือไม& เพื่อใหมีขอมูลบุคคลที่ถูกกําหนดที่เป,นป9จจุบันไวสําหรับตรวจสอบกับสมาชิกป9จจุบันของสหกรณ ***
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การดาวน/โหลดขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)
1 คลิกที่เมนู “รายชื่อบุคคลที่ถกู กําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพดานล&าง
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2. คลิกดาวนโหลดขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคลิ๊กที่เมนู “รวมรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด” ตามภาพดานล&าง
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3. คลิกที่คําว&า “รายชื่อรวมบุคคลที่ถูกกําหนด (ประกาศลาสุด)” ตามภาพดานล&าง
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4. คลิกที่คําว&า “ดาวโหลดไฟล/แนบ” ตามภาพดานล&าง
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5. คลิกเลือกบันทึกไฟลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด โดยบันทึกไฟลดังกล&าวไวในเครื่องคอมพิวเตอร ตามภาพดานล&าง
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2. กระบวนการภายหลังตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
2.1 กรณีที่ 1 หากตรวจแลวไมพบว&า ผูที่มาขอสมัครเป,นสมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ หรือผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
ของสมาชิก หรือผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรม มีรายชื่อตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถ
รับเป,นสมาชิกสหกรณ หรือรับทําธุรกรรม หรือจ&ายเงินใหผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรมได
2.2 กรณีที่ 2 หากมีรายชื่อตรงกับบุคคลที่ถูกกําหนด ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล เลขประจําตัวประชาชน
รวมทั้ง วัน เดือน ปH เกิด ว&าตรงกับขอมูลของที่มาขอสมัครเป,นสมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ หรือผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
ของสมาชิก หรือผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรมหรือไม& หากขอมูล เลขประจําตัวประชาชน ชื่อและนามสกุล และวัน เดือน ปH เกิด ตรงกัน
ทุกขอมูล แสดงว&า เป,นบุคคลที่ถูกกําหนดตามประกาศดังกล&าว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 กรณีผูที่มาขอสมัครเปUนสมาชิกของสหกรณ/ ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไม&รับเป,นสมาชิกของสหกรณ
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต&วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
2.2.2 กรณีสมาชิกของสหกรณ/ หรือผูไดรับผลประโยชน/ที่แทจริงของสมาชิก ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของสมาชิกสหกรณ และยุติความสัมพันธกับสมาชิกสหกรณ (ยกเลิกการเป,นสมาชิกสหกรณ)
(2) แจงขอมูลใหสํานักงาน ปปง. ทราบ ดังนี้
(2.1) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพย/สินที่ถูกระงับ เมื่อสหกรณไดระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณจะตองดําเนินการแจงขอมูลเงินหรือทรัพยสินที่ไดระงับไว ต&อสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ ปกร.03 ภายใน 10 วันทําการนับแต&
วันที่ไดระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด
(2.2) แจงขอมู ล สมาชิ ก หรื อ ผู ที่ เคยเปU น สมาชิ ก ของสหกรณ/ สหกรณจะดํ า เนิ น การแจงขอมู ล สมาชิ ก หรื อ
ผูที่เคยเป,นสมาชิกของสหกรณที่เป,นบุคคลที่ถูกกําหนด ต&อสํานักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันที่ทราบถึงการเป,นบุคคลที่
ถูกกําหนดของลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวรายนั้น ดวยแบบ ปกร.04

6
2.2.3 กรณีผูรับประโยชน/กรณีสมาชิกถึงแกกรรม ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไม&ทําธุรกรรมจ&ายเงินใหแก&ผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก&กรรม
(2) รายงานธุรกรรมที่มเี หตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต&วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
2.2.4 กรณีที่ผูที่เคยเปUนสมาชิก ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) แจงขอมูลใหสํานักงาน ปปง. ทราบ โดยแจงขอมูลผูที่เคยเปUนสมาชิกของสหกรณ/ สหกรณจะดําเนินการแจงขอมูล
ผูที่เคยเป,นสมาชิกของสหกรณที่เป,นบุคคลที่ถูกกําหนด ต&อสํานักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันที่ทราบถึงการเป,นบุคคล
ที่ถูกกําหนดของลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวรายนั้น ดวยแบบ ปกร.04
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต&วันที่มีเหตุ
อันควรสงสัย

- ลับ แบบแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพย/สินที่ถูกระงับการดําเนินการ
แบบ ปกร ๐๓
ฉบับที่......./๒๕.......
แจงเพิ่มเติม ครั้งที่..........

แบบแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพย/สินที่ถูกระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๒)
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. ๒๕๕๖
วันเดือนป]ที่แจงขอมูล : .............................................................................................................................................
ชื่อผูแจง (๑) ผูมีหนาที่รายงาน :
...
.
(๒) บุคคลที่ถูกกําหนด :.............................................................................................................................
หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน)..............................
(๓) ผูที่ครอบครองทรัพย/สินของบุคคลที่ถูกกําหนด :..........................................................................
หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน)..............................
(๔) เจาของทรัพย/สินที่ถูกระงับการดําเนินการ (เลือก)
บุคคลที่ถูกกําหนด
ผูกระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด
กิจการภายใตการควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนด
บุคคลอื่น ระบุ..................................................
ที่อยูผูมีหนาที่รายงาน:
.
.
หมายเลขโทรศัพท/ : ....................................................................................................................................................
หมายเลขโทรสาร : ......................................................................................................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
ผูแจง
(…………..…………………………………………………..)

- ลับ -

- ลับ ๒

สรุปรายการทรัพย/สินที่ถูกระงับการดําเนินการ
ประเภททรัพย/สิน

จํานวน/มูลคา ณ วันที่ระงับ
การดําเนินการ

วันที่ระงับการดําเนินการ

รวมรายการทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการทั้งสิ้น......................รายการ มูลค&ารวม....................บาท

- ลับ -

- ลับ ๓

บัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย/สินที่ถูกระงับการดําเนินการ
ลําดับ
ที่

ประเภททรัพย/สิน

รายละเอียดของทรัพย/สิน

มูลคาของทรัพย/สิน

หมายเหตุ
(๑) กรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน แจงขอมูลครั้งแรก ใหผูมีหนาที่รายงาน ระบุ (ตัวอย&าง) ฉบับที่ ..๑.../๒๕๕๘
และแจงขอมูลตามช&องที่ใหกรอก และหากมีเอกสารที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่ระงับการดําเนินการตามที่ระบุในแบบ
แจงขอมูลนี้ ใหกรอกขอมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพยสิน ปริมาณ และราคา ใหครบถวน และระบุในเอกสารแนบว&า
ใชประกอบแบบแจงขอมูลฉบับที่......../๒๕........ (ขอนี้ ใหใชในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานตองการอธิบายหรือระบุขอมูล
อื่นใดเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินเพิ่มเติมได โดยอนุโลม)
(๒) ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน แจงเพิ่มเติม ใหผูมีหนาที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจงมาแลว
ที่ช&องขอมูล ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สําหรับการแจงเพิ่มเติม กับ ปHพุทธศักราชตามปฏิทิน
(มุมขวาบน ในบรรทัดที่สอง)
(๓) ทรัพย/สิน หมายความถึง เงิน ทรัพยหรือวัตถุไม&มีรูปร&างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้งดอกผล
ของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกล&าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ
หรือรู ป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ เป, น หลั กฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ สิ ท ธิครอบครอง สิ ท ธิเรี ย กรอง หรื อประโยชนอื่ น ใด
ในทรัพยสินนั้น
(๔) ใหผู มี ห นาที่ รายงานระบุ ประเภททรัพ ย/ สิน ใหชั ด เจนว& า ทรัพ ยสิ น ที่ ถูกกระงับ การดํ า เนิ น การเป, น
ทรัพยสิน ประเภทใด เช&น เงิน สด เงินฝาก เงินลงทุน ที่ ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง ยานพาหนะ สิ ทธิเรีย กรอง
ทรัพยสินอื่น เป,นตน
(๕) ระงับการดําเนินการกับทรัพย/สิน หมายความว&า การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหน&ายซึ่งทรัพยสิน
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชนหรือกระทําการใดๆ ต&อทรัพยสินอันจะส&งผลเปลี่ยนแปลงต&อจํานวน มูลค&า ปริมาณ
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น
(๖) ผูมีหนาที่รายงานตองเก็บรักษาสําเนาแบบแจงนี้เพื่อประโยชนแก&การกํากับและตรวจสอบของสํานักงาน ปปง.
ทีมา: http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57
- ลับ -

- ลับ แบบแจงขอมูลของผูมีหนาที่รายงานเกี่ยวกับผูที่เปUนหรือเคยเปUนลูกคาซึ่งอยูในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนด หรือ ผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด

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

แบบแจงขอมูลของผูมีหนาที่รายงานเกี่ยวกับผูที่เปUนหรือเคยเปUนลูกคาซึ่งอยูในรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถกู กําหนด
ตามมาตรา ๖(๓) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖

วันเดือนป]ที่แจงขอมูล : ........................................................................................................................................
ชื่อผูมีหนาที่รายงาน :
.
ที่อยูผูมีหนาที่รายงาน :
.
หมายเลขโทรศัพท/ : ..............................................................................................................................................
หมายเลขโทรสาร : ...............................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................

.

ลงชื่อ
ผูแจง
(…………..…………………………………………………..)

- ลับ -

- ลับ ๒

สวนที่ ๑ ผูที่เปUนหรือเคยเปUนลูกคาของผูมีหนาที่รายงานซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
๑. ผูที่เปUนลูกคา (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ//
ชองทางการ
ใหบริการ

ขอมูลติดตอ
ที่อยู/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท/

วันที่เริ่มสรางความสัมพันธ/
หรือใหบริการกับลูกคาเมื่อใด

ขอมูลติดตอ
ที่อยู/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท/

ประเภทธุรกรรม/
วันที่เริ่มสรางความสัมพันธ/
ผลิตภัณฑ//
หรือใหบริการกับลูกคา
ชองทางการ
เมื่อใด
ใหบริการ

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ//
ชองทางการ
ใหบริการ

มูลคาธุรกรรม

๒. ผูที่เคยเปUนลูกคา (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัว
ประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ลับ -

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ//
ชองทางการ
ใหบริการ

มูลคา
ธุรกรรม

วันที่ยุติ
ความสัมพันธ/
กับลูกคา

- ลับ ๓

สวนที่ ๒ ผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งมิไดเปUนลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน
๑. ผูที่ทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ขอมูลติดตอ
ที่อยู/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท/

วันที่เริ่มสรางความสัมพันธ/
หรือใหบริการกับลูกคาเมื่อใด

ประเภทธุรกรรม/ รายละเอียดธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ//
ผลิตภัณฑ//
ชองทางการ
ชองทางการ
ใหบริการ
ใหบริการ

มูลคาธุรกรรม

๒. ผูที่เคยทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ลําดับที่

ชื่อ

เลขประจําตัว
ประชาชน/
หมายเลขหนังสือ
เดินทาง/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ขอมูลติดตอ
ที่อยู/ที่ตั้ง/หมายเลข
โทรศัพท/

วันที่เริ่มสรางความสัมพันธ/
หรือใหบริการกับลูกคา
เมื่อใด

- ลับ -

ประเภท
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ//
ชองทางการ
ใหบริการ

รายละเอียด
ธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ//
ชองทางการ
ใหบริการ

มูลคาธุรกรรม

วันที่ยุติ
ความสัมพันธ/
กับลูกคา

๔
หมายเหตุ
(๑) กรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน แจงขอมูลครั้งแรก ใหผูมีหนาที่รายงาน ระบุ (ตัวอย&าง) ฉบับที่ ..๑.../
๒๕๕๘ และแจงขอมูลตามช&องที่ใหกรอก และหากมีเอกสารที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่ระงับการดําเนินการ
ตามที่ระบุในแบบแจงขอมูลนี้ ใหกรอกขอมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพยสิน ปริมาณ และราคา ใหครบถวน
และระบุในเอกสารแนบว&า ใชประกอบแบบแจงขอมูลฉบับที่......../๒๕........ (ขอนี้ ใหใชในกรณีที่ผูมีหนาที่
รายงานตองการอธิบายหรือระบุขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินเพิ่มเติมได โดย
อนุโลม)
(๒) ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน แจงเพิ่มเติม ใหผูมีหนาที่รายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมที่เคยแจง
มาแลว
ที่ช&องขอมูล ฉบับที่..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งที่ สําหรับการแจงเพิ่มเติม กับ ปHพุทธศักราชตาม
ปฏิทิน (มุมขวาบน ในบรรทัดที่สอง)
(๓) ธุรกรรม หมายความว&า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆกับผูอื่น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
(๔) ผูมีหนาที่รายงานตองเก็บรักษาสําเนาแบบแจงนี้เพื่อประโยชนแก&การกํากับและตรวจสอบของ
สํานักงาน ปปง.

ทีมา: 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 หนา 1)

(แบบ ปปง. " – $% หน้า 2)

