แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปปง.๑-๐๕-๘

เลขที่

แบบรายงาน
รหัสผู้ประกอบอาชีพ
รหัสสาขา
ปี พ.ศ.
เดือน ลาดับทีข่ องธุรกรรม
ชื่อผู้ประกอบอาชีพ ......................................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................................
(โปรดกาเครือ่ งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ )

รายงานฉบับหลัก

รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................

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

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม
.

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 ผู้มอบมมาย มรือผูม้ อบอานาจ

☐ ผู้มอบหมาย

☐ ผู้มอบอานาจ
๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ชือ่ กลาง(ถ้ามี).............................................. นามสกุล................................................สัญชาติ......................................
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  หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ  อื่นๆ โปรดระบุ................................ เลขที่
ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........../.........../……....... วันหมดอายุ ........../.........../…….......

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรม

วันที่ทาธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................
๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทาธุรกรรม
ธุรกรรม
จานวนเงินสด (บาท)
ธุรกรรม
จานวนเงินสด (บาท)
 ชาระ ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มูลค่า
 อื่นๆ ......................................................................... มูลค่า
 เบิกเงินสดล่วงหน้า มูลค่า
รวม (บาท) ......................................................................... จานวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ........................................................................................................................................................
เลขที่บตั รเครดิต ................................................................................. วันที่บัตรเริ่มใช้งาน .......................................................................... วันที่บตั รหมดอายุ .............................................................................
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทาธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทาธุรกรรม...............................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ลายมือชื่อผูร้ ายงาน

๒
คาอธิบาย
๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจาตัว ประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุค คลธรรมดา
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรือการดาเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนิ นการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่ใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทาธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อ ขอทาธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๘)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทาธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมี หนังสือมอบฉัน ทะหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอานาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทาธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอานาจ ในกรณี ที่เป็นนิติบุคคล
มอบอานาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๘)
วิธีกรอกแบบรายงานการทาธุรกรรมที่ใช้เงินสด
๑. เมื่อมีการทาธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทาธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคย
รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไข
นั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจานวน
เอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจานวนทั้งสิ้น ......... แผ่น” ที่หน้ าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทาธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทาธุรกรรมดังนี้
ข้อ ๑.๑ ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทาธุรกรรม
- 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. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจให้ทาธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กาหนดท้ายชื่อ)
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ต ามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจ หรือถิ่ น ที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้ง
ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทางาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจ หากเป็ นนิติบุคคล
ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้ าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอานาจ
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทาธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจที่ใ ช้ประกอบการทาธุรกรรม 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
ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทาธุรกรรม (ถ้ามี)
ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้ว ยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่ร ายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
มมายเมตุ ๑. การรายงานการทาธุรกรรมโดยสุจริต มากก่อใม้เกิดความเสียมายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ มรือปกปิดความจริ งทีต่ ้องแจ้งใม้พนักงานเจ้ามน้าทีท่ ราบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี มรือปรับตัง้ แต่
ม้ามมื่นบาทถึงม้าแสนบาท มรือทั้งจาทัง้ ปรับ ทัง้ นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทาธุรกรรมใม้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”
อาจจะเป็นความผิดทีต่ ้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

