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ตัวอย�างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการป�องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อร�ายและแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง 

 

สหกรณ�ฯ ได�มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป"องกันมิให�มีการสนับสนุนทางการเงินแก&การก&อการร�าย
และการแพร&ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูงให�เป,นเรื่องท่ีมีความสําคัญและต�องได�รับการปฏิบัติอย&างเคร&งครัด ดังน้ี 

1. สหกรณ�มีมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย&างเคร&งครัด และมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการรับทําธุรกรรม
ให�แก&ผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว (ผู�รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก&กรรม) รวมถึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค�า 

2. สหกรณ�มีมาตรการในการดําเนินการให�ข�อมูลรายช่ือของบุคคลท่ีถูกกําหนดเป,นป9จจุบันอยู&เสมอ โดยการตรวจสอบรายช่ือ
บุคคลท่ีถูกกําหนดจากเว็บไซต�ของสํานักงาน ปปง. ทุกวัน และมีการนํามาปรับปรุงในฐานข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดเพ่ือทําการ
ตรวจสอบกับรายช่ือผู�ขอสมัครเป,นสมาชิกและผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวต&อไป 

3. สหกรณ�มีมาตรการในการตรวจสอบข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดกับสมาชิกและผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว โดยตรวจสอบกับ
ข�อมูลผู�ขอสมัครเป,นสมาชิกสหกรณ�ทุกครั้งก&อนอนุมัติรับเป,นสมาชิกของสหกรณ� และตรวจสอบข�อมูลสมาชิกป9จจุบันท้ังหมดของสหกรณ� 
อย&างสม่ําเสมอจนกว&าจะยุติความสัมพันธ�กับสมาชิก รวมถึงตรวจสอบรายช่ือผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวทุกครั้งก&อนรับทําธุรกรรม 

4. เมื่อสหกรณ�ตรวจสอบพบว&าลูกค�าหรือผู�ท่ีทําธุรกรรมมีความเก่ียวข�องกับการสนับสนุนทางการเงินแก&การก&อการร�าย 
และการแพร&ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง สหกรณ�จะทําการปฏิเสธการสร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ การไม&ทําธุรกรรม หรือ 
ยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 

5. ในกรณีท่ีสหกรณ�พบว&าธุรกรรมใดเก่ียวข�องหรือมีเหตุอันควรเช่ือได�ว&ามีความเก่ียวข�องกับการสนับสนุนทางการเงินแก&การ
ก&อการร�ายและการแพร&ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง หรือเป,นธุรกรรมท่ีกระทํากับหรือเพ่ือประโยชน�ของบุคคลท่ีถูกกําหนด 
สหกรณ�จะทําการรายงานเป,นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามรูปแบบรายงานท่ีกฎหมายกําหนด 

6. หากพบว&าสมาชิกหรือผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวเป,นบุคคลซ่ึงอยู&ในรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด สหกรณ�จะต�องดําเนินการ ดังน้ี 
6.1 ระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด หรือของผู�กระทําการแทน หรือตามคําสั่งของผู�น้ัน หรือของ

กิจการภายใต�การครอบครองหรือควบคุมของผู�น้ัน แล�วแจ�งข�อมูลเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีถูกระงับการดําเนินการ ตามแบบ ปกร 03 
 ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันท่ีได�ระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินน้ัน ไปยังสํานักงาน ปปง. 

6.2 ดําเนินการแจ�งข�อมูลเก่ียวกับบุคคลดังกล&าว ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันท่ีพบข�อมูลน้ัน ไปยัง
สํานักงาน ปปง. ด�วยวิธีการอย&างใดอย&างหน่ึง ดังน้ี 

(1) ยื่นต&อเจ�าหน�าท่ี ณ สํานักงานป"องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(2) ส&งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ 
(3) ส&งเป,นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�ตามกฎหมายว&าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติข�างต�นให�มีผลบังคับใช�นับแต&วันท่ีลงนามประกาศใช�เป,นต�นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ............................................ 
 

ลงช่ือ                                         
(.................................................) 

             ตําแหน&ง   ประธานกรรมการดําเนินการ 
..วัน../..เดือน../..ปH.. 
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การตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด 
1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด 

เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการรับสมัครสมาชิกและรบัทําธุรกรรมกับผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว  
� กรณีรับสมัครสมาชิก ได�แก& การรับสมัครเป,นสมาชิกของสหกรณ� หรือรับทําธุรกรรมกับสมาชิก 
� กรณรีับทําธุรกรรมกับผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราว ได�แก& ผู�รับประโยชน�กรณสีมาชิกถึงแก&กรรม 

ต�องดําเนินการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด โดยตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดกับผู�ท่ีมาขอสมัครเป,นสมาชิกก&อนรับเป,นสมาชิกของสหกรณ� 
2. ตรวจสอบข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดกับรายช่ือสมาชิกป9จจุบันของสหกรณ�และผู�ได�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จริงของ

สมาชิกสหกรณ� ทุกครั้งท่ีสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดครั้งใหม& (ทุกครั้งท่ีรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดมีการ
เปลี่ยนแปลงต�องนํามาตรวจสอบกับรายช่ือสมาชิกท่ีมีอยู&ท้ังหมดของสหกรณ�) 

หมายเหตุ : เหตุท่ีต�องนํารายช่ือสมาชิกท้ังหมดมาตรวจสอบทุกคร้ังเม่ือมีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดคร้ังใหม&เน่ืองจาก ในคร้ังท่ี
ตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีประสงค�จะสมัครเป,นสมาชิกกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดในขั้นตอนก&อนรับเป,นสมาชิกน้ัน บุคคลดังกล&าวอาจมีรายช่ือไม&ตรงกับ
บุคคลท่ีถูกกําหนด แต&มีความเป,นไปได�ว&าอาจจะตรงกับรายช่ือท่ีประกาศคร้ังใหม&ได� 

3. ตรวจสอบข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดกับรายช่ือผู�ท่ีเคยเป,นสมาชิกของสหกรณ�ย�อนหลัง 2 ปH นับจากวันท่ีลาออก
จากการเป,นสมาชิก 

4. ตรวจสอบข�อมลูรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดกับรายช่ือผู�รับประโยชน�กรณสีมาชิกถึงแก&กรรมก&อนจ&ายเงิน 

สหกรณ/สามารถตรวจสอบรายชือ่บุคคลท่ีถูกกําหนดได�ดังนี้ 
1. กรณีตรวจสอบผู�ขอสมัครเป,นสมาชิกหรือผู�ทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด (ตรวจสอบทีละ

รายช่ือ) สามารถตรวจสอบผ&านระบบตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีมีความเสียงสูงด�านการฟอกเงินและรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด (ระบบ 
APS) ซ่ึงสหกรณ�สามารถใช�บริการระบบดังกล&าวโดยเข�าไปลงทะเบียนท่ีเว็บไซต�  https://aps.amlo.go.th/aps/public/ หรือ QR Code 

 
 

 
 

2. กรณีตรวจสอบว&าสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดครั้งใหม&หรือมีการเปลี่ยนข�อมูลรายช่ือบุคคล  
ท่ีถูกกําหนดหรือไม& ซ่ึงกรณีน้ีใช�เพ่ือการตรวจสอบข�อมูลสมาชิกป9จจุบันของสหกรณ� กับรายช่ือบบุคคลท่ีถูกกําหนด (เป,นสมาชิก       
อยู&แล�ว และได�ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกแล�ว แต&เมื่อมีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดครั้งใหม&
สหกรณ�จะต�องดําเนินการตรวจสอบรายช่ือสมาชิกกับบุคคลท่ีถูกกําหนดทุกครั้ง) โดยดําเนินการ ดังน้ี 

• ดาวน�โหลดข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด จากเว็บไซต�สํานักงาน ปปง. � http://www.amlo.go.th/ แล�วคลิกท่ี
เมนูด�านซ�าย “บุคคลท่ีถูกกําหนด >” แล�วเลือกหัวข�อ “รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด” ตามภาพด�านล&าง 

*** ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการดาวน�โหลดข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด จะต�องเข�าไปตรวจสอบในเว็บไซต/สํานักงาน ปปง.      
ทุกเช�าก�อนเร่ิมเปCดให�บริการ เพ่ือตรวจสอบว&าสํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดครั้งใหม&หรือมีการเปลี่ยนข�อมูล
รายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือไม& เพ่ือให�มีข�อมูลบุคคลท่ีถูกกําหนดท่ีเป,นป9จจุบันไว�สําหรับตรวจสอบกับสมาชิกป9จจุบันของสหกรณ� *** 
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การดาวน/โหลดข�อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)  

1 คลิกท่ีเมนู “รายชื่อบุคคลท่ีถกูกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพด�านล&าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. คลิกดาวน�โหลดข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคลิ๊กท่ีเมนู “รวมรายชื่อบุคคลท่ีถูก
กําหนด” ตามภาพด�านล&าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 
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3. คลิกท่ีคําว&า “รายชื่อรวมบุคคลท่ีถูกกําหนด (ประกาศล�าสุด)” ตามภาพด�านล&าง 

 
 
 

4. คลิกท่ีคําว&า “ดาวโหลดไฟล/แนบ” ตามภาพด�านล&าง 
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5. คลิกเลือกบันทึกไฟล�รายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด โดยบันทึกไฟล�ดังกล&าวไว�ในเครื่องคอมพิวเตอร� ตามภาพด�านล&าง 

 
 

2. กระบวนการภายหลังตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด 

2.1 กรณีท่ี 1 หากตรวจแล�วไม�พบว&า ผู�ท่ีมาขอสมัครเป,นสมาชิกของสหกรณ� หรือสมาชิกของสหกรณ� หรือผู�ได�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จริง
ของสมาชิก หรือผู�รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก&กรรม มีรายช่ือตรงกับข�อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบสามารถ
รับเป,นสมาชิกสหกรณ� หรือรับทําธุรกรรม หรือจ&ายเงินให�ผู�รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก&กรรมได� 

2.2 กรณีท่ี 2 หากมีรายช่ือตรงกับบุคคลท่ีถูกกําหนด ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบจะต�องตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล เลขประจําตัวประชาชน 
รวมท้ัง วัน เดือน ปH เกิด ว&าตรงกับข�อมูลของท่ีมาขอสมัครเป,นสมาชิกของสหกรณ� หรือสมาชิกของสหกรณ� หรือผู�ได�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จริง
ของสมาชิก หรือผู�รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก&กรรมหรือไม& หากข�อมูล เลขประจําตัวประชาชน ช่ือและนามสกุล และวัน เดือน ปH เกิด ตรงกัน
ทุกข�อมูล แสดงว&า เป,นบุคคลท่ีถูกกําหนดตามประกาศดังกล&าว เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบจะต�องดําเนินการ ดังน้ี 

2.2.1 กรณีผู�ท่ีมาขอสมัครเปUนสมาชิกของสหกรณ/ ต�องดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ปฏิเสธไม&รับเป,นสมาชิกของสหกรณ� 
(2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต&วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

2.2.2 กรณีสมาชิกของสหกรณ/ หรือผู�ได�รับผลประโยชน/ท่ีแท�จริงของสมาชิก ต�องดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินของสมาชิกสหกรณ� และยุติความสัมพันธ�กับสมาชิกสหกรณ� (ยกเลิกการเป,นสมาชิกสหกรณ�) 
(2) แจ�งข�อมูลให�สํานักงาน ปปง. ทราบ ดังน้ี 

(2.1) แจ�งข�อมูลเกี่ยวกับทรัพย/สินท่ีถูกระงับ เมื่อสหกรณ�ได�ระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด 
สหกรณ�จะต�องดําเนินการแจ�งข�อมูลเงินหรือทรัพย�สินท่ีได�ระงับไว� ต&อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ ปกร.03 ภายใน 10 วันทําการนับแต&
วันท่ีได�ระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด 

(2.2) แจ�งข�อมูลสมาชิกหรือผู� ท่ีเคยเปUนสมาชิกของสหกรณ/ สหกรณ�จะดําเนินการแจ�งข�อมูลสมาชิกหรือ 
ผู�ท่ีเคยเป,นสมาชิกของสหกรณ�ท่ีเป,นบุคคลท่ีถูกกําหนด ต&อสํานักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันท่ีทราบถึงการเป,นบุคคลท่ี
ถูกกําหนดของลูกค�าหรือผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวรายน้ัน ด�วยแบบ ปกร.04 
  

  7 
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2.2.3 กรณีผู�รับประโยชน/กรณีสมาชิกถึงแก�กรรม ต�องดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ปฏิเสธไม&ทําธุรกรรมจ&ายเงินให�แก&ผู�รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก&กรรม 
(2) รายงานธุรกรรมท่ีมเีหตุอันควรสงสัยต&อสาํนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต&วันท่ีมีเหตุอันควรสงสยั 

2.2.4 กรณีท่ีผู�ท่ีเคยเปUนสมาชิก ต�องดําเนินการ ดังน้ี 
(1) แจ�งข�อมูลให�สํานักงาน ปปง. ทราบ โดยแจ�งข�อมูลผู�ท่ีเคยเปUนสมาชิกของสหกรณ/ สหกรณ�จะดําเนินการแจ�งข�อมูล

ผู�ท่ีเคยเป,นสมาชิกของสหกรณ�ท่ีเป,นบุคคลท่ีถูกกําหนด ต&อสํานักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทําการนับแต&วันท่ีทราบถึงการเป,นบุคคล 
ท่ีถูกกําหนดของลูกค�าหรือผู�ท่ีทําธุรกรรมเป,นครั้งคราวรายน้ัน ด�วยแบบ ปกร.04 

(2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต&อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแต&วันท่ีมีเหตุ 
อันควรสงสัย 

 
 



 

- ลบั - 

- ลบั - 

แบบแจ�งข�อมูลเก่ียวกับทรัพย/สินท่ีถูกระงับการดําเนินการ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบแจ�งข�อมูลเก่ียวกับทรัพย/สินท่ีถูกระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๒)  
แห�งพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�าย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
วันเดือนป]ท่ีแจ�งข�อมูล : ............................................................................................................................................. 
ช่ือผู�แจ�ง (๑) ผู�มีหน�าท่ีรายงาน :              ...         . 
 (๒) บุคคลท่ีถูกกําหนด :............................................................................................................................. 
                  หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 
 (๓) ผู�ท่ีครอบครองทรัพย/สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด :.......................................................................... 
                 หมายเลขประจําตัว (ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 
            (๔) เจ�าของทรัพย/สินท่ีถูกระงับการดําเนินการ (เลือก) 

    บุคคลท่ีถูกกําหนด  

    ผู�กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลท่ีถูกกําหนด 

    กิจการภายใต�การควบคุมของบุคคลท่ีถูกกําหนด 

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

ท่ีอยู�ผู�มีหน�าท่ีรายงาน:                                                                                                 .              .                                                
หมายเลขโทรศัพท/ : .................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรสาร : ...................................................................................................................................................... 
E-mail  :....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                     
.       ลงชื่อ               ผู�แจ�ง 
            (…………..…………………………………………………..) 
 

 

  

                          แบบ ปกร ๐๓ 

ฉบับท่ี......./๒๕....... 

แจ�งเพ่ิมเติม ครั้งท่ี.......... 



 

- ลบั - 

 

- ลบั - 

๒ 
 

สรุปรายการทรัพย/สินท่ีถูกระงับการดําเนินการ 
 

ประเภททรัพย/สิน 
จํานวน/มูลค�า ณ วันท่ีระงับ 

การดําเนินการ 
วันท่ีระงับการดําเนินการ 

   

   

   

   

   

   

 

รวมรายการทรัพย�สินท่ีถูกระงับการดําเนินการท้ังสิ้น......................รายการ มูลค&ารวม....................บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- ลบั - 

 

- ลบั - 

๓ 

บัญชีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย/สินท่ีถูกระงับการดําเนินการ 
  

 
ลําดับ

ท่ี 
 

ประเภททรัพย/สิน รายละเอียดของทรัพย/สิน มูลค�าของทรัพย/สิน 

    

    

    

    

    

หมายเหตุ 

(๑) กรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีรายงาน แจ�งข�อมูลครั้งแรก ให�ผู�มีหน�าท่ีรายงาน ระบุ  (ตัวอย&าง) ฉบับท่ี ..๑.../๒๕๕๘  
และแจ�งข�อมูลตามช&องท่ีให�กรอก และหากมีเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย�สินท่ีระงับการดําเนินการตามท่ีระบุในแบบ
แจ�งข�อมูลนี้ ให�กรอกข�อมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพย�สิน ปริมาณ และราคา ให�ครบถ�วน และระบุในเอกสารแนบว&า 
ใช�ประกอบแบบแจ�งข�อมูลฉบับท่ี......../๒๕........ (ข�อนี้ ให�ใช�ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีรายงานต�องการอธิบายหรือระบุข�อมูล
อ่ืนใดเก่ียวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินเพ่ิมเติมได� โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีรายงาน แจ�งเพ่ิมเติม ให�ผู�มีหน�าท่ีรายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมท่ีเคยแจ�งมาแล�ว  
ท่ีช&องข�อมูล  ฉบับท่ี..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งท่ี สําหรับการแจ�งเพ่ิมเติม กับ ปHพุทธศักราชตามปฏิทิน 
(มุมขวาบน ในบรรทัดท่ีสอง) 

 (๓) ทรัพย/สิน หมายความถึง เงิน ทรัพย�หรือวัตถุไม&มีรูปร&างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได� รวมท้ังดอกผล
ของเงิน ทรัพย� หรือวัตถุดังกล&าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ท้ังท่ีปรากฏในสื่ออ่ืนใด กระดาษ 
หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� ท่ีเป,นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร�อง หรือประโยชน�อ่ืนใด 
ในทรัพย�สินนั้น  

(๔) ให�ผู�มีหน�าท่ีรายงานระบุ ประเภททรัพย/สิน ให�ชัดเจนว&า ทรัพย�สินท่ีถูกกระงับการดําเนินการเป,น
ทรัพย�สินประเภทใด เช&น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ท่ีดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร�าง ยานพาหนะ สิทธิเรียกร�อง  
ทรัพย�สินอ่ืน เป,นต�น 

(๕) ระงับการดําเนินการกับทรัพย/สิน หมายความว&า การห�ามโอน ขาย ยักย�าย หรือจําหน&ายซ่ึงทรัพย�สิน
หรือเปลี่ยนสภาพใช�ประโยชน�หรือกระทําการใดๆ ต&อทรัพย�สินอันจะส&งผลเปลี่ยนแปลงต&อจํานวน มูลค&า ปริมาณ  
ทําเลท่ีตั้ง หรือลักษณะของทรัพย�สินนั้น 

 (๖) ผู�มีหน�าท่ีรายงานต�องเก็บรักษาสําเนาแบบแจ�งนี้เพ่ือประโยชน�แก&การกํากับและตรวจสอบของสํานักงาน ปปง. 

ที�มา: http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57  



 

- ลบั - 

 

- ลบั - 

แบบแจ�งข�อมูลของผู�มีหน�าท่ีรายงานเก่ียวกับผู�ท่ีเปUนหรือเคยเปUนลูกค�าซ่ึงอยู�ในรายช่ือบุคคล 
ท่ีถูกกําหนด หรือ ผู�ท่ีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกกําหนด 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
แบบแจ�งข�อมูลของผู�มหีน�าท่ีรายงานเก่ียวกับผู�ท่ีเปUนหรือเคยเปUนลูกค�าซ่ึงอยู�ในรายช่ือ

บุคคลท่ีถูกกําหนด หรือ ผู�ท่ีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกกําหนด 
ตามมาตรา ๖(๓) แห�งพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก�การก�อการร�าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
วันเดือนป]ท่ีแจ�งข�อมูล : ........................................................................................................................................ 

ช่ือผู�มีหน�าท่ีรายงาน :                                              . 
ท่ีอยู�ผู�มีหน�าท่ีรายงาน :                                                                                                        .                                                
หมายเลขโทรศัพท/ : .............................................................................................................................................. 

หมายเลขโทรสาร : ............................................................................................................................................... 

E-mail :................................................................................................................................................................ 

 

                                                                                                                                                                                     
.       ลงชื่อ               ผู�แจ�ง 
            (…………..…………………………………………………..) 

 

แบบ ปกร ๐๔ 

ฉบับท่ี......./๒๕....... 

แจ�งเพ่ิมเติม ครั้งท่ี....... 



 

- ลบั - 

- ลบั - 

๒ 

ส�วนที่ ๑ ผู�ที่เปUนหรือเคยเปUนลูกค�าของผู�มีหน�าที่รายงานซึ่งอยู�ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 
 
๑. ผู�ที่เปUนลูกค�า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัวประชาชน/ 
หมายเลขหนังสอื

เดินทาง/ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข�อมูลติดต�อ 
ที่อยู�/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท/ 

วันที่เริ่มสร�างความสัมพันธ/
หรือให�บริการกับลูกค�าเมื่อใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

รายละเอียด
ธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

มูลค�าธุรกรรม 

        

        

        

        

 
๒. ผู�ที่เคยเปUนลูกค�า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัว
ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสอื
เดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข�อมูลติดต�อ 
ที่อยู�/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท/ 

วันที่เริ่มสร�างความสัมพันธ/
หรือให�บริการกับลูกค�า

เมื่อใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

รายละเอียด
ธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

มูลค�า
ธุรกรรม 

วันที่ยุติ
ความสัมพันธ/

กับลูกค�า 

         

         

         

         



 

- ลบั - 

 

- ลบั - 

๓ 

ส�วนที่ ๒ ผู�ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งมิได�เปUนลูกค�าของผู�มีหน�าที่รายงาน 
 
๑. ผู�ที่ทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัวประชาชน/ 
หมายเลขหนังสอื

เดินทาง/ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข�อมูลติดต�อ 
ที่อยู�/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท/ 

วันที่เริ่มสร�างความสัมพันธ/
หรือให�บริการกับลูกค�าเมื่อใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

รายละเอียดธุรกรรม/
ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

มูลค�าธุรกรรม 

        

        

        

        

 
๒. ผู�ที่เคยทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อ 

เลขประจําตัว
ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสอื
เดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ข�อมูลติดต�อ 
ที่อยู�/ที่ตั้ง/หมายเลข

โทรศัพท/ 

วันที่เริ่มสร�างความสัมพันธ/
หรือให�บริการกับลูกค�า

เมื่อใด 

ประเภท
ธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ//
ช�องทางการ
ให�บริการ 

รายละเอียด
ธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ// 
ช�องทางการ
ให�บริการ 

มูลค�าธุรกรรม 
วันที่ยุติ

ความสัมพันธ/
กับลูกค�า 

         

         

         



 

- ลบั - 

๔ 

หมายเหตุ 

(๑) กรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีรายงาน แจ�งข�อมูลครั้งแรก ให�ผู�มีหน�าท่ีรายงาน ระบุ  (ตัวอย&าง) ฉบับท่ี ..๑.../

๒๕๕๘  และแจ�งข�อมูลตามช&องท่ีให�กรอก และหากมีเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย�สินท่ีระงับการดําเนินการ

ตามท่ีระบุในแบบแจ�งข�อมูลนี้ ให�กรอกข�อมูลโดยระบุ ชื่อ/ประเภททรัพย�สิน ปริมาณ และราคา ให�ครบถ�วน 

และระบุในเอกสารแนบว&า ใช�ประกอบแบบแจ�งข�อมูลฉบับท่ี......../๒๕........ (ข�อนี้ ให�ใช�ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ี

รายงานต�องการอธิบายหรือระบุข�อมูลอ่ืนใดเก่ียวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินเพ่ิมเติมได� โดย

อนุโลม) 

(๒) ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีรายงาน แจ�งเพ่ิมเติม ให�ผู�มีหน�าท่ีรายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมท่ีเคยแจ�ง

มาแล�ว  

ท่ีช&องข�อมูล  ฉบับท่ี..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครั้งท่ี สําหรับการแจ�งเพ่ิมเติม กับ ปHพุทธศักราชตาม

ปฏิทิน (มุมขวาบน ในบรรทัดท่ีสอง) 

(๓) ธุรกรรม หมายความว&า กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆกับผู�อ่ืน  

ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย�สิน 

          (๔) ผู�มีหน�าท่ีรายงานต�องเก็บรักษาสําเนาแบบแจ�งนี้เพ่ือประโยชน�แก&การกํากับและตรวจสอบของ

สํานักงาน ปปง. 

 

ที�มา: http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57 

 

 



 

 

แบบรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

(แบบ ปปง. 1 – 03 หน�า 1) 

 
  



 

 

(แบบ ปปง. " – $% หน้า 2) 

 
 

 

  


