$

แบบ ปปง.๑-๐๕-๙

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน
หรือชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่

แบบรายงาน
รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ
รหัสสาขา
ปี พ.ศ. เดือน ลาดับที่ของธุรกรรม
ชื่อผู้ประกอบอาชีพ ......................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์ .......................................................................................................
(โปรดกาเครือ่ งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ )

รายงานฉบับหลัก
รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................
เลือกประเภทธุรกรรมที่รายงาน
ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

รวมเอกสารจานวนทั้งสิ้น...........................แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม
กรณีลูกค้าทาธุรกรรมด้วยวิธ ีการอื่น
โปรดระบุชอ่ งทางการส่งคาสั่ง .............................................................................................. หมายเลขบัญชีของลูกค้า ................................................................................................ (ข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2)
๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)................................................... นามสกุล.................................................................สัญชาติ...............................................................
 ทาธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทาธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทาธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ทาธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอานาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)
๑.๒ ที่อยู่........................................................................................ตาบล..................................................... อาเภอ.................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................
ประเทศ........................................................โทรศัพท์(ถ้ามี).......................................................................... โทรสาร(ถ้ามี)...........................................................
๑.๓ อาชีพ ...............................................................สถานที่ทางาน...............................................................ตาบล................................................. อาเภอ...............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์........................................ประเทศ.............................................โทรศัพท์(ถ้ามี).................................................................. โทรสาร(ถ้ามี)............................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)
๑.๔ สถานทีส่ ะดวกในการติดต่อ.....................................................................ตาบล......................................อาเภอ.................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.............................
ประเทศ.......................................โทรศัพท์(ถ้ามี).......................................... มือถือ(ถ้ามี).............................โทรสาร(ถ้ามี)..................................... อีเมล์(ถ้ามี)............................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)
๑.๕ หลักฐานทีใ่ ช้ในการทาธุรกรรม  บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ
 อื่นๆ โปรดระบุ................................ เลขที่
ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........../.........../……....... วันหมดอายุ ........../.........../…….......
☐ ผู้ร่วมทาธุร กรรม

ส่วนที่ ๒ ผู้รว่ มทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้ อบอานาจ

☐ ผู้มอบหมาย

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)....................................... นามสกุล..........................................................สัญชาติ............................................
☐ ผู้มอบอานาจ
หรือชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ ั้ง........................................................................................ตาบล................................................. อาเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..............................
ประเทศ...............................................โทรศัพท์(ถ้ามี).............................................. โทรสาร(ถ้ามี)......................................
๒.๓ อาชีพ .......................................................สถานที่ทางาน...............................................ตาบล...................................... อาเภอ.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................
ประเทศ............................................................โทรศัพท์(ถ้ามี).............................................. โทรสาร(ถ้ามี)........................................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)
๒.๔ สถานทีส่ ะดวกในการติดต่อ........................................................................................ตาบล..................................................อาเภอ.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..........................
ประเทศ............................................โทรศัพท์(ถ้ามี)........................................... มือถือ(ถ้ามี).....................................โทรสาร(ถ้ามี)...................................... อีเมล์(ถ้ามี)................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)
๒.๕ หลักฐานทีใ่ ช้ในการทาธุรกรรม  บัตรประจาตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว  หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ  อื่นๆ โปรดระบุ................................ เลขที่
ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........../.........../……....... วันหมดอายุ ........../.........../…….......

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทาธุรกรรม
ชนิดของธุรกรรม
ประเภท/ลักษณะการทาธุรกรรม

รายละเอียดธุรกรรม

วันที่ทาธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................

 ในประเทศ  ระหว่างประเทศ
 โอนเงิน
 รับเงินโอน
 เติมมูลค่าในบัตร
 อื่นๆ ระบุ ...................................................................................................

 ชาระเงิน
 ซื้อบัตรเงิน
 ขอคืนเงิน/ถอนเงินจากบัตร

จานวนเงิน (บาท) ....................................................................... (จานวนเงินเป็นตัวอักษร..................................................................................................................บาท)
(ถ้ามี) จานวนเงินตราต่างประเทศ.......................................................................สกุลเงิน ................................. อัตราแลกเปลี่ยน .................................

๒

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
(ต่อ)
๓.๒ รายละเอียดเพิ่มเติมการทาธุรกรรม
(กรณีที่เป็นการรายงานธุรกรรม การซื้อ เติมมูลค่า ขอคืนเงินหรือถอนเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องกรอกในส่วนนี้ )
ข้อมูลของผู้ขอโอน
ข้อมูลของผู้รับโอน
(๑)ชื่อเต็มของผูข้ อโอน ..............................................................................................................................
(๑)ชื่อเต็มของผู้รับโอน ..............................................................................................................................
(๒) หมายเลขบัญชีทขี่ อโอน หรือ หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน
(๒) หมายเลขบัญชีทรี่ ับโอน หรือ หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอนเงิน
ระบุหมายเลข .............................................................................................................................................. ระบุหมายเลข ..............................................................................................................................................
(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพทีข่ อโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับโอน)
(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่รับโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผูข้ อโอน)
ระบุ................................................................................................... ประเทศ ...........................................
ระบุ................................................................................................... ประเทศ ...........................................
* ไม่ต้องกรอก กรณีผู้รายงานเป็นผูร้ ับชาระเงินเองและได้กรอกในข้อ (๑) แล้ว
(๔) ที่อยู่ของผู้ขอโอน (ดูวิธีกรอกแบบในข้อ ๓.๑)
(๔) ที่อยู่ของผู้รับโอน (ดูวิธีกรอกแบบในข้อ ๓.๑)
ระบุ.............................................................................................................................................................
ระบุ....................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน (ถ้ามี) .........................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผูข้ อโอน (ถ้ามี) ............................................................................................................
หรือ
หรือ
(๕) เลขประจาตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง ผู้ขอโอน หรือ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
(เฉพาะกรณีผขู้ อโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกบั สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผู้สั่งโอน)
ระบุ..............................................ออกโดย(ถ้ามี)...................................วันหมดอายุ(ถ้ามี)…..../....../….....
หรือ (๖) วันเดือนปีเกิด ………./………..../………… สถานทีเ่ กิด …………………………………

(๕) เลขประจาตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง ผู้ขอโอน หรือ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
(เฉพาะกรณีผู้รับโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกับสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผู้รบั โอน)
ระบุ..............................................ออกโดย(ถ้ามี)...................................วันหมดอายุ(ถ้ามี)…..../....../….....
หรือ (๖) วันเดือนปีเกิด ………./………..../………… สถานทีเ่ กิด …………………………………

๓.๓ ชื่อผู้รับประโยชน์ใ นการทาธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................
๓.๔ วัตถุประสงค์ของการทาธุรกรรม................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ลายมือชื่อผูร้ ายงาน

๓
คาอธิบาย
๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจาตัว ประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรือการดาเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่ใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทาธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อ ขอทาธุรกรรมกับผู้รายงาน
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทาธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉัน ทะหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ส่งคาสั่ง
ทาธุรกรรมด้วยวิธีก ารอื่น
๖. ผู้มอบอานาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทาธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอานาจ ในกรณี ที่เป็นนิติบุคคล
มอบอานาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) และ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยการ
ควบคุมดู แลธุรกิจบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถาบันการเงิน
๘. ธุรกรรมเงินสด หมายความว่า การทาธุรกรรมที่ผู้ทาธุรกรรมถือเงินสดมาทาธุรกรรม
๙. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพ ย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๑๐. ลูกค้าทาธุรกรรมด้วยวิธีก ารอื่น หมายความว่า ลูกค้าขอทาธุรกรรมด้วยวิธีก ารอื่น ซึ่งไม่ใช่การติดต่อขอทาธุรกรรม ต่อหน้าพนักงานของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน
ณ สานักงานหรือสถานที่ของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิ น
๑๑. กรณีคาสั่งจ่ายเงินในดราฟต์ หมายความว่า ผู้รายงานเป็นผู้ที่มีหน้ าที่โอนเงินเพื่อเป็นการจ่ายเงินตามมูลค่าในตราสารทางการเงินที่มี ลักษณะเป็นคาสั่งจ่ายเงินซึ่งผู้รายงาน
ได้ออกให้แก่ลูกค้า และในตราสารทางการเงินดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพ กาหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงิน ได้แก่ เชื่อเต็มของผู้รับเงินเท่านั้น
๑๒. บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทการให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยการ
ควบคุมดู แลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็ก ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้บริการในลักษณะเดียวกันที่ใ ช้หมายเลขเฉพาะ หรือหมายเลขบัญชีที่ออก
โดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) แทนการออกบัตร ด้วย
๑๓. ผู้ขอโอน หมายความว่า ลูกค้าที่เป็นผู้สั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทาการโอนเงินหรือชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๔. ผู้รับโอน หมายความว่า ลูกค้าที่เป็นผู้รับโอนเงินหรือรับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีกรอกแบบรายงานการทาธุรกรรม
๑. เมื่อมีการทาธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่หนึ่ง แสนบาทขึ้นไป” หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรั พย์ที่เป็น การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า “ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทาธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว
แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือ กช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจานวนเอกสาร
ประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจานวนทัง้ สิ้น ......... แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทาธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทาธุรกรรมดังนี้
ข้อ ๑.๑ ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทาธุรกรรม
- กรณีที่เป็นการส่งคาสั่งหรือคาขอทาธุรกรรมโดยใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การทาธุรกรรมต่อหน้าพนักงานของ ผู้รายงาน ให้เลือกช่อง “กรณีที่ลูกค้าทาธุรกรรม
ด้วยวิธีการอื่น ” พร้อมกับกรอก วิธีการส่งคาสั่ง และหมายเลขบัญชีของผู้ส่งคาสั่ง ซึ่งอยู่ส่วนบนก่อนข้อ ๑.๑ และข้ามไปกรอกข้อมูลของผู้สั่ง/ขอทาธุรกรรม
ในส่วนที่ ๒
- กรณีผู้ทาธุรกรรมมาทาธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทาธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทาธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทาธุรกรรม
ในส่วนที่ ๒ ด้วย
- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ทาธุรกรรมแทนบุค คลอื่น ให้เลือกช่อง “ทาธุรกรรมแทนผู้อื่น ” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย
หรือมอบอานาจในส่วนที่ ๒ ด้ว ย
ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทาธุรกรรม หรือถิ่น ที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่ างด้าว และหมายเลขโทรศั พท์ หรือโทรสาร
ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทางาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทาธุรกรรม
ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ทาธุรกรรม
ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทาธุรกรรมใช้ประกอบการทาธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทาธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กาหนด

๔
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจให้ทาธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กาหนดท้ายชื่อ)
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ต ามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจ หรือถิ่น ที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้ง
ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทางาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจ หากเป็ นนิติ บุคคลให้
ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้ าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจ
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจที่ใช้ประกอบการทาธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทาธุรกรรม
และรายละเอียดตามที่กาหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทาธุรกรรมแล้วไม่มีข้อ มูลให้เลือก 
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทาธุรกรรมไว้ด้านขวา)
ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจานวนเงินสด พร้อมระบุรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
 ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมของ ประเภท/.ลักษณะการทาธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม , หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะ และที่อ ยู่ของผู้โอนและผู้รับโอน
ซึ่งหากไม่สามารถระบุที่อ ยู่ได้ให้ระบุเป็น หมายเลขประจาตัว ประชาชน, รหัสลูกค้าหรือเลขที่หนังสือเดินทางพร้อมทั้งประเทศที่ออกหมายเลขดังกล่าวให้
หรือหากไม่สามารถระบุหมายเลขใดๆได้ ให้ระบุเป็นวันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดได้
 การระบุชื่อเต็มของผู้ขอโอนหรือผู้รับโอน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อ ชื่อกลาง(ถ้ามี) และนามสกุล ถ้าเป็นนิติ บุคคลให้ระบุชื่อเต็มของนิติบุคคล
 กรณีที่ผู้รายงานเป็นฝ่ายขอโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อ ยู่ของลูกค้าผู้รับโอนเงิน เว้ นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือส่งข้อมูล “ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่ระบุ
ทดแทนได้ ตามที่กาหนดไว้ข้างต้น)” ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ที่อยู่ของผู้รับโอน
(หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ ตามที่กาหนดไว้ข้างต้น) " มาพร้อมกับค าสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสานักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง "ที่อยู่ของผู้รับโอน" ผู้รายงานต้อง
จัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานภายใน ๓ วันทาการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันทาการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
 กรณีที่ผู้รายงานเป็น ฝ่ายรับโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้าผู้ขอโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูล “ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อ มูลที่ระบุทดแทนได้
ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น)” ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูล
ที่ระบุทดแทนได้ ตามที่กาหนดไว้ข้างต้น) " มาพร้อมกับคาสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสานักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง "ที่อยู่ของผู้ขอโอน" ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูล
ดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานภายใน ๓ วันทาการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันทาการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับ
คาร้องขอ
 กรณีที่เป็นการชาระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานระบุข้อมูลของลูกค้าผู้ชาระเงิน และ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้รายงานรับชาระเงิ นแทน ในส่วนที่ ๓.๒
ในส่วนข้อมูลของผู้ขอโอน และข้อมูลของผู้รับโอนตามล าดับ ในกรณีที่ผู้รายงานเป็นผู้รับชาระเงินนั้นเอง ในส่วนของข้อมูลผู้รับชาระเงิ น ให้ระบุเป็นข้อมูล
ของผู้รายงาน
 กรณีมีการทาธุรกรรมโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุจานวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
ข้อ ๓.๒ ให้ระบุข้อมูล ของผู้ขอโอนและข้อมูลของผู้รับโอน ในส่วนของ รายละเอียดเพิ่มเติมการทาธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม , หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง
เฉพาะในการโอนเงิน กรณีเป็นข้อมูลแบบเดียวกันกับที่ระบุไว้แล้วในส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่ ๒ ให้นารายละเอียดดังกล่าวมากรอกไว้ในข้อนี้ด้วย
ข้อ ๓.๓ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทาธุรกรรม (ถ้ามี)
ข้อ ๓.๔ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
หมายเหตุ ๑. การรายงานการทาธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงทีต่ ้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้ แต่
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทาธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคาว่า “(ถ้ามี)”
และข้อที่ได้รับการอนุโลมตามเงื่อนไขที่ระบุในวงเล็บ อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย
๓. แบบ ปปง. ๑-๐๕-๙ ใช้ในกรณีที่สถาบันการเงินมีหน้าทีต่ ้องรายงานการทาธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ ๑๓ (๒) เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การโอนเงินและชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

