
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง  ให้ผู้เสียหายย่ืนค าร้องขอคุม้ครองสิทธิจากการกระท าความผดิมูลฐาน 

 
 

ตามประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่  ส านักงาน  ปปง.  เรื่อง  ให้ผู้เสียหายยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิ 
จากการกระท าความผิดมูลฐาน  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ก าหนดให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 
รายคดี  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สลาตัน  อิมปอร์ต  เอ็กซ์ปอร์ต  ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด 
แห่งความเสียหาย  และจ านวนความเสียหายที่ไดร้ับตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงาน  ปปง.  ภายใน  ๓๐  วนั   
(สามสิบวัน)  นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๓๙  ตอน  ๒๙๗  ง  หน้า  ๑๘   
วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕  นั้น 

เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมการคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวนัที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ก าหนดให้ส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน
แสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนั้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วม 
ในการกระท าความผิดนั้น  ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย  และจ านวน
ความเสียหายทีไ่ด้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ภายใน  ๙๐  วนั  
(เก้าสิบวัน)  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  รายละเอียดการยื่นค าร้องปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง  กรณีที่ผู้เสียหายได้ยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้แล้วตามประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่  
ส านักงาน  ปปง.  เรื่อง  ให้ผู้เสียหายยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน  ลงวันที่   
๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ให้ถือเป็นการยื่นค าร้องตามประกาศนี้  โดยผู้เสียหายดังกล่าวไม่จ าเป็น 
ต้องยื่นค าร้องใหม่แต่ประการใด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
ชลธิชา  ดาวเรือง 

ผู้อ านวยการกองคดี  ๓  ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



เอกสารแนบท้ายประกาศการด าเนินการยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
รายคดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สลาตัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต กับพวก 

ขั้นตอนและวิธีการยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
๑. ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระท าความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย (กรณียื่นทางไปรษณีย์) 
 (๒) ส าเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
 (๓) ส าเนาค าให้การที่ให้ถ้อยค าต่อหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน (ถ้ามี) 
 (๔) ส าเนาค าฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) 
 (๕) ส าเนาเอกสารการลงทุนที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และผลตอบแทนท่ีได้รับจากกการลงทุน (ถ้ามี) 
 (๖) ส าเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือส าเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร 
   (พร้อมระบุรายการโอนเงินและรับโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สลาตัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต กับพวก) 
 (๗) ส าเนาเอกสารการลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรืออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (๘) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย) 

*ส าเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น* 
๒. วิธีการยื่นค าร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
 (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่ส านักงาน ปปง. 
 (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ ส านักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
         เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบค าร้องขอคุ้มครองสิทธิ 
        รายคดีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สลาตัน อิมปอร์ต กับพวก)” 
 ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาด าเนินการแทน  
    (โดยมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. ระยะเวลายื่นค าร้องฯ 
  ยื่นค าร้องภายในก าหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแล้ว  
ท่านจะต้องด าเนินการน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ก าหนดไว้                  
(ทั้งนี้ ระยะเวลาน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในก าหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา)   
  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องเพื่อขอให้ศาลน าทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 
ได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
***หมายเหตุ หากยื่นด้วยตนเอง สามารถยื่นได้ในวันและเวลาราชการ*** 

ค าเตือน 
๑. กรณีที่ท่านได้รับผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเงินที่ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
๒. ผู้ใดรู้หรือควรรู้ว่าตนมิใช่ผู้เสียหาย แต่ได้มายื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิตามระเบียบนี้มีความผิดตามกฎหมาย 

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

