แบบ ปปง. ๑-๐๓

แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

เลขที่

(โปรดกาเครือ่ งหมาย หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กําหนดไวทุกขอ)
 รายงานฉบับหลัก  รายงานแกไข/ 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
 ทําธุรกรรมแทนผูอนื่ (โปรดระบุรายละเอียดของผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย)
๑.๒ ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
๑.๓ อาชีพ
สถานทีท่ ํางาน
โทรศัพท
๑.๔ สถานทีส่ ะดวกในการติดตอ
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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
หากเปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจําตัวอื่นๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก

โทรศัพท
โทรสาร
๒.๓ อาชีพ
สถานทีท่ ํางาน
กรณีเปนนิติบุคคลใหระบุลักษณะการประกอบการ
๒.๔ สถานทีส่ ะดวกในการติดตอ

โทรศัพท

โทรศัพท
๒.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม
 บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 หนังสือรับรองขอความในทะเบียนทีน่ ายทะเบียนออกใหไมเกิน ๑ เดือน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่
ออกใหโดย

สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทําธุรกรรม

 หนังสือเดินทาง
เมื่อ

โทรสาร
 ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หมดอายุ

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ มูลคาของธุรกรรม
บาท
(หากเปนเงินตราตางประเทศ
โปรดระบุจํานวนและสกุลเงิน
) (จํานวนเงินที่เปนตัวอักษร)
๓.๒ ประเภทธุรกรรม  ธุรกรรมที่ใชเงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม)
 ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสนิ (โปรดระบุประเภททรัพยสิน)
๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทาํ ธุรกรรม
ชื่อบัญชี
ชื่อเจาของบัญชี
๓.๔ บัญชีทเี่ กี่ยวของ (หากมี)
ชื่อบัญชี
ชื่อเจาของบัญชี
เกี่ยวของโดย
๓.๕ ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี)
๓.๖ วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม

สวนที่ ๔
(หากไดรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสนิ แลว
ใหระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และใหกรอกรายงานฉบับนี้
เฉพาะสวนที่ ๕ เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหนา ๒ เทานั้น
โดยไมตองกรอกรายละเอียดในหนาแรกนี)้

((วัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)
ลายมือชือ่ ผูบันทึกขอเท็จจริง

ประกอบรายงานเลขที่ สถาบันการเงิน
-๒-

สาขา

ป พ.ศ.

(ใช ๒ หลักสุดทาย)

เลขลําดับรายงาน

สวนที่ ๕. เหตุอันควรสงสัย

สวนที่ ๖.

(วัน/ เดือน /ป ที่รายงาน)
ลายมือชือ่ ผูรายงาน

คําอธิบาย
๑. ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันทีท่ ํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผูทําธุรกรรม หมายความวา ผูท ี่ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๓. ผูมอบหมาย หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผอู ื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไมก็ตาม
๔. ผูมอบอํานาจ หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอนื่ มาทําธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํานาจซึง่ มีลายมือชื่อของผูมอบอํานาจกํากับ ในกรณีทเี่ ปนนิติบุคคลมอบอํานาจ ตองมี
ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๕. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่มีหนาทีร่ ับทําธุรกรรม
๖. หากมีผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจใหทาํ ธุรกรรมแทน ตองระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย
๗. ในสวนที่ ๓ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ใหระบุวันทีท่ ําธุรกรรมไวดานขวาในชองทีก่ ําหนดไว)
ขอ ๓.๑ ใหระบุมูลคาของธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย โดยระบุจํานวนเงินเปนตัวอักษรไวในชองดานขวา
ขอ ๓.๒ ใหระบุประเภทธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และใหระบุรายละเอียดวาเปนการทําธุรกรรมประเภทใด
ขอ ๓.๓ ใหระบุเลขทีบ่ ัญชีทที่ ําธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (หากไมเคยมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไมตองกรอก)
ขอ ๓.๔ ใหระบุเลขทีบ่ ัญชีอนื่ ที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และใหระบุวาเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมนั้นอยางไร (หากไมมีบัญชีทเี่ กี่ยวของ ไมตองกรอก)
ขอ ๓.๕ ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี) กลาวคือ เปนการทําธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินใหผูใดเปนผูรับประโยชนก็ใหระบุชื่อผูน ั้น เปนตน
ขอ ๓.๖ ใหระบุวัตถุประสงคของการทําธุรกรรม เชน เปนการนําเงินไปจายคาสินคา การนําเงินฝากเขาบัญชี เปนตน
๘. ในสวนที่ ๔ ใหผูบันทึกขอเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชือ่ -นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํากับไวดวย และระบุวัน เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
๙. ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นไดรายงานเมื่อเปนธุรกรรมที่ใชเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งมีมูลคาเกินกวาทีก่ ําหนดแลว ใหระบุเลขที่รายงานฉบับหลักไวในชองที่กําหนด และใหใชรายงาน
ฉบับนี้ประกอบ โดยไมตองกรอกขอมูลในหนาแรก (สวนที่ ๑- สวนที่ ๔) แตใหระบุเพียงเหตุที่มีเหตุอนั ควรสงสัยในหนา ๒ เทานั้น
๑๐. ในสวนที่ ๕ ใหระบุเหตุอนั ควรสงสัยอยางละเอียด
๑๑. ในสวนที่ ๖ ใหเจาหนาที่ผูรับทําธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูล งลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง
๑๒. หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํานวนเอกสารประกอบ
แผน”
การรายงานทั้งหมดในชอง “รวมเอกสารจํานวนทั้งสิน้

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. ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

