แบบ ปปง. ๑-๐๑

แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด

เลขที่

(โปรดกาเครื่องหมาย หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กําหนดไวทุกขอ)
 รายงานฉบับหลัก  รายงานฉบับแกไข/ เพิ่มเติม ครั้งที่_________ลงวันที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ป พ.ศ.
(ใช ๒ หลักสุดทาย)

______

เลขลําดับรายงาน

รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น

แผน

สวนที่ ๑. ผูทําธุรกรรม
โปรดระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล
หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
 ทําธุรกรรมดวยตนเอง (หากมีผูรวมทําธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย)
เอกสารประจําตัวอื่นๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก
 ทําธุรกรรมแทนผูอื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย)
๑.๒ ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
๑.๓ อาชีพ
สถานที่ทํางาน
โทรศัพท
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดตอ
โทรศัพท
โทรสาร
๑.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม
 บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่
ออกใหโดย
เมื่อ
หมดอายุ

สวนที่ ๒. ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ
๒.๑ ชื่อ
๒.๒ ที่อยู/สถานที่ตั้ง

 ผูรวมทําธุรกรรม
 ผูมอบหมาย
 ผูมอบอํานาจ

โทรศัพท
โทรสาร
๒.๓ อาชีพ
สถานที่ทํางาน
ในกรณีเปนนิติบุคคลใหระบุประเภทการประกอบการ
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดตอ
๒.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม
 ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เลขที่

โปรดระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
หากเปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจําตัวอื่นๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก

โทรศัพท

โทรศัพท
 บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 หนังสือรับรองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน ๑ เดือน
ออกใหโดย
เมื่อ

สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

โทรสาร
 หนังสือเดินทาง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมดอายุ

วันที่ทําธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ ประเภทและมูลคาธุรกรรม
จํานวน (บาท)
 ฝากเงิน

จํานวน (บาท)
 ถอนเงิน

เขาบัญชีเลขที่

จากบัญชีเลขที่

บัญชีที่เกี่ยวของ
(หากมี)

บัญชีที่เกี่ยวของ
(หากมี)

 ซือ้ ตราสารการเงิน
 เช็ค
 ดราฟต
 อื่นๆ
 ซือ้ เงินตราตางประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)
 อื่นๆ(ระบุ)

 ขายตราสารการเงิน
 เช็ค
 ดราฟต
 อื่นๆ
 ขายเงินตราตางประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)
 อื่นๆ(ระบุ)

รวมเงิน

รวมเงิน
(จํานวนเงินเปนตัวอักษร)

(จํานวนเงินเปนตัวอักษร)

๓.๒ ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี)
๓.๓ วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม

สวนที่ ๔.

 สถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริง
 ลูกคาไมลงลายมือชื่อ
ลายมือชื่อผูทําธุรกรรมหรือผูบันทึกขอเท็จจริง

(วัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)

(วัน/เดือน/ป ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผูรายงาน

-๒คําอธิบาย
๑. ธุรกรรมทีใ่ ชเงินสด หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชเงินสด
๒. เงินสด หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย
๓. ผูทําธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผูม อบหมาย หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไมก็ตาม
๕. ผูม อบอํานาจ หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งมีลายมือชื่อของผูมอบอํานาจกํากับ ในกรณีที่เปนนิติบุคคลมอบอํานาจ ตองมี
ลายมือชือ่ ผูม ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผูร ายงาน หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่มีหนาที่รับทําธุรกรรม

วิธกี รอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด
๑. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด “ตัง้ แต ๒ ลานบาทขึ้นไป ” ผูท าธุ
ํ รกรรมตองกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”
ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ คยรายงานแลว แตตองการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม” ซึง่ ตองระบุครั้งที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีชอ งวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํานวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในชอง “รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น_________แผน”
๓. สวนที่ ๑. ผูทําธุรกรรม ใหกรอกรายละเอียดของผูทําธุรกรรม ดังนี้
ขอ ๑.๑ ชือ่ -นามสกุลของผูท าธุ
ํ รกรรม หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนไวที่ชองดานขวา หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจําตัวอื่นๆ
- กรณีทผี่ ทู าธุ
ํ รกรรมมาทําธุรกรรมดวยตนเองใหเลือกชอง “ทําธุรกรรมดวยตนเอง” และหากมีผูรวมทําธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย
- กรณีทไี่ ดรบั มอบหมายหรือมอบอํานาจใหทําธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ใหเลือกชอง “ทําธุรกรรมแทนผูอื่น” และใหระบุรายละเอียดของผูมอบหมายหรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย
ขอ ๑.๒ ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูทําธุรกรรม หรือถิน่ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร
ขอ ๑.๓ ใหระบุอาชีพ สถานที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพทของผูทําธุรกรรม
ขอ ๑.๔ ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓)
ขอ ๑.๕ ใหระบุประเภทหลักฐานที่ผูทําธุรกรรมใชประกอบการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กําหนด
๔. สวนที่ ๒. ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้
ขอ ๒.๑ ชือ่ ของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจใหทําธุรกรรมแทน (โดยใหเลือกชองที่กําหนดทายชื่อ) ซึง่ อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชนไวทชี่ อ งดานขวา หากเปนนิติบุคคลใหระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจําตัวอื่นๆ
ขอ ๒.๒ ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ หรือถิน่ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลข
โทรศัพทหรือโทรสาร
ขอ ๒.๓ หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุอาชีพ สถานที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสารของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ หากเปนนิติบุคคลใหระบุเฉพาะประเภท
การประกอบการ เชน คาขายวัสดุกอสราง บริษัทตรวจสอบบัญชี เปนตน
ขอ ๒.๔ ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๒.๒ และ ๒.๓)
ขอ ๒.๕ ใหระบุประเภทหลักฐานของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจที่ใชประกอบการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กําหนด
๕. สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยใหระบุวันที่ทําธุรกรรมไวดานขวา)
ขอ ๓.๑ ใหระบุประเภทและมูลคาของธุรกรรมที่รายงานไวในตารางที่กําหนดไว โดยแยกเปนธุรกรรมดานขาเขา (สถาบันการเงินเปนผูรับเงินสด) เชน การฝากเงิน (ใหระบุเลขที่บัญชีที่เงินเขา
และใหระบุเลขบัญชีทเี่ กีย่ วของในกรณีที่เงินเขามากกวา ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินดวยเงินสด เชน นําเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต เปนตน และธุรกรรมดานขาออก (สถาบันการเงิน
เปนผูจ า ยเงินใหผทู ําธุรกรรม) เชน การถอนเงิน (ใหระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และใหระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวของในกรณีที่เงินออกมากกวา ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศ
ใหระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ดวย
ขอ ๓.๒ ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี) เชน นําเงินสดเขาบัญชีชื่อของผูใด หรือซื้อตราสารการเงินใหกับผูใดเปนผูรับประโยชนก็ใหระบุชื่อผูนั้น เปนตน
ขอ ๓.๓ ใหระบุวตั ถุประสงคในการทําธุรกรรม เชน ฝากเงินเพื่อไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนําไปใชในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนําไปจายคาสินคา เปนตน
๖. สวนที่ ๔. ชองที่ ๑ ใหผทู าธุ
ํ รกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานไมใชผูทําธุรกรรม ใหผูบันทึกขอเท็จจริง
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํากับไวดวย และระบุวนั เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
ชองที่ ๒ ใหผรู บั ทําธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง

หมายเหตุ ๑. การกําหนดใหผูทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทําธุรกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผูร ายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

