
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง  ให้ผู้เสียหายย่ืนค าร้องขอคุม้ครองสิทธิจากการกระท าความผดิมูลฐาน 

 
 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีค าสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ชั่วคราว   
ราย  นายพิษณุ  คงหิรัญ  กับพวก  และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝาก  ธนาคารซึ่งถูกใช้ในการโอน  
หรือรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน  (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์)  มีก าหนดไม่เกิน  ๙๐  วัน   
(เก้าสิบวัน)  นับตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระท าความผิดดังกล่าว
ข้างต้นและไม่อาจด าเนินการเพ่ือขอคืนทรัพย์สิน  หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น
หรือด าเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล  ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย  
และจ านวนความเสียหายที่ได้รับ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงาน  ปปง.  ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน  
นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การด าเนินการยื่นค าร้อง  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
ปิยะ  ศรวีิกะ 

ผู้อ านวยการกองคดี  ๒  ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



เอกสารแนบท้ายประกาศการด าเนินการยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
คดีรายนายพิษณุ คงหิรัญ กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝาก ธนาคารซึ่งถูกใช้ในการโอน 

หรือรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์)  
_______________________________ 

ขั้นตอนและวิธีการยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
๑. ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย" จากการกระท าความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
    (๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เสียหำย และ/หรือส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ำมี) 
    (๒) ส ำเนำหลักฐำนกำรแจ้งควำมร้องทุกข์กล่ำวโทษ (รำยงำนประจ ำวัน) และ/หรือ ส ำเนำบันทึกค ำให้กำร

ในฐำนะผู้กล่ำวหำต่อพนักงำนสอบสวน และ/หรือ ส ำเนำค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรฉ้อโกงประชำชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฉ้อโกงตำมประมวลกฎหมำย
อำญำอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ หรือควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย ์

    (๓) ใบมอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ ๓๐ บำท (กรณีมอบอ ำนำจ) 
 (๔) รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน พร้อมระบุรำยกำรโอนและรับโอนเงินที่เกี่ยวกับรำยคดี  

     นำยพิษณุ คงหิรัญ กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้ำของบัญชีเงินฝำก ธนำคำรซึ่งถูกใช้ในกำรโอนหรือรับโอนเงิน   
     ที่ได้จำกกำรหลอกลวงประชำชน (เครือข่ำยคดีคอลเซ็นเตอร์)  ส ำเนำหลักฐำนกำรโอน รับโอนเงิน 
     ผ่ำนบัญชีธนำคำรช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ส ำเนำใบน ำฝำกเงิน ส ำเนำสลิปกำรโอนเงิน ส ำเนำกำรโอนเงิน     
     หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ  

    (๕) ส ำเนำบันทึกค ำให้กำรในฐำนะพยำนต่อพนักงำนสอบสวน (ถ้ำมี) 
    (๖) เอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค ำเชิญชวน หรือประกำศโฆษณำ หรือเอกสำรหลักฐำนที่ท ำให้สนใจ 

     หรือหลงเชื่อในกำรร่วมลงทุนผ่ำน https://888168hs.com/ ชื่อกลุ่มว่ำ ct make money หรือหลักฐำน  
     ที่แสดงว่ำเป็นผู้เสียหำยในควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
     กำรค้ำมนุษย ์ หรือพยำนหลักฐำนอ่ืนใด ที่แสดงว่ำเป็นผู้ได้รับควำมเสียหำย   

๒. วิธีการยื่นค าร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
    ๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่ส ำนักงำน ปปง. 

๒. ยื่นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่ำหน้ำซองมำที่ ส ำนักงำน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญำไท แขวงวังใหม่    
    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้ำนบนว่ำ “ส่งแบบค ำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรำย 
    นำยพิษณุ คงหิรัญ กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้ำของบัญชีเงินฝำก ธนำคำรซึ่งถูกใช้ในกำรโอนหรือรับโอน     
    เงินที่ได้จำกกำรหลอกลวงประชำชน (เครือข่ำยคดีคอลเซ็นเตอร์)”) 

 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถยื่นค ำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจ ให้บุคคลอ่ืนมำด ำเนินกำรแทน    
    (โดยมีหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ๓๐ บำท) และเอกสำรทุกฉบับต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง 

๓. ระยะเวลายื่นค าร้องฯ 
ภายในก าหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่   
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๒- 

 ในกรณีที่เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติมแล้ว 
ท่ำนจะต้องด ำเนินกำรน ำส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม ภำยในระยะเวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดไว้  
(ทั้งนี้ ระยะเวลำน ำส่งเอกสำรเพ่ิมเติมดังกล่ำว ต้องอยู่ภำยในก ำหนดเวลำ ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ) 

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

 
 

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

