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)
เอกสารประจําตัวอืน่ ๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก
 ทําธุรกรรมแทนผูอื่น (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
ในกรณีเปนนิติบุคคลใหระบุประเภทการประกอบการ
๒.๔ สถานทีส่ ะดวกในการติดตอ
๒.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม
 ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เลขที่

โทรศัพท

โทรศัพท
 บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 หนังสือรับรองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน ๑ เดือน
ออกใหโดย
เมื่อ

สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

โทรสาร
 หนังสือเดินทาง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมดอายุ

วันทีท่ ําธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ ประเภทและมูลคาธุรกรรม
จํานวน (บาท)
 ฝากเงิน

จํานวน (บาท)
 ถอนเงิน

เขาบัญชีเลขที่

จากบัญชีเลขที่

บัญชีที่เกี่ยวของ
(หากมี)

บัญชีที่เกี่ยวของ
(หากมี)

 ซื้อตราสารการเงิน
 เช็ค
 ดราฟต
 อื่นๆ
 ซื้อเงินตราตางประเทศ (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. ธุรกรรมที่ใชเงินสด หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิตกิ รรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชเงินสด
๒. เงินสด หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย
๓. ผูทําธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผูมอบหมาย หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผอู ื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไมก็ตาม
๕. ผูมอบอํานาจ หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอนื่ มาทําธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํานาจซึง่ มีลายมือชื่อของผูมอบอํานาจกํากับ ในกรณีทเี่ ปนนิติบุคคลมอบอํานาจ ตองมี
ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและมีตราประทับของนิติบุคคลนัน้
๖. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาทีข่ องสถาบันการเงินที่มีหนาที่รบั ทําธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด
๑. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด “ตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไป ” ผูท ําธุรกรรมตองกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีทเี่ คยรายงานแลว แตตองการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม” ซึ่งตองระบุครั้งที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันทีท่ ี่รายงาน
๒. หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิม่ เติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํานวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในชอง “รวมเอกสารจํานวนทั้งสิน้ _________แผน”
๓. สวนที่ ๑. ผูทาํ ธุรกรรม ใหกรอกรายละเอียดของผูทาํ ธุรกรรม ดังนี้
ขอ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผูทาํ ธุรกรรม หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่บตั รประจําตัวประชาชนไวที่ชองดานขวา หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขทีห่ นังสือเดินทาง หรือเลขทีเ่ อกสารประจําตัวอืน่ ๆ
- กรณีทผี่ ทู ําธุรกรรมมาทําธุรกรรมดวยตนเองใหเลือกชอง “ทําธุรกรรมดวยตนเอง” และหากมีผูรวมทําธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย
- กรณีที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจใหทําธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ใหเลือกชอง “ทําธุรกรรมแทนผูอ ื่น” และใหระบุรายละเอียดของผูมอบหมายหรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย
ขอ ๑.๒ ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูทําธุรกรรม หรือถิน่ ที่อยูในประเทศไทยในกรณีทเี่ ปนคนตางดาว และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร
ขอ ๑.๓ ใหระบุอาชีพ สถานที่ทาํ งาน และหมายเลขโทรศัพทของผูทําธุรกรรม
ขอ ๑.๔ ใหระบุสถานทีส่ ะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓)
ขอ ๑.๕ ใหระบุประเภทหลักฐานที่ผทู ําธุรกรรมใชประกอบการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กําหนด
๔. สวนที่ ๒. ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้
ขอ ๒.๑ ชื่อของผูรว มทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจใหทําธุรกรรมแทน (โดยใหเลือกชองที่กาํ หนดทายชือ่ ) ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชนไวทชี่ องดานขวา หากเปนนิติบคุ คลใหระบุเลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขทีห่ นังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจําตัวอื่นๆ
ขอ ๒.๒ ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ หรือถิ่นที่อยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบคุ คล) และหมายเลข
โทรศัพทหรือโทรสาร
ขอ ๒.๓ หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุอาชีพ สถานทีท่ ํางาน และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสารของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ หากเปนนิติบุคคลใหระบุเฉพาะประเภท
การประกอบการ เชน คาขายวัสดุกอ สราง บริษัทตรวจสอบบัญชี เปนตน
ขอ ๒.๔ ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๒.๒ และ ๒.๓)
ขอ ๒.๕ ใหระบุประเภทหลักฐานของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจทีใ่ ชประกอบการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามทีก่ ําหนด
๕. สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยใหระบุวันที่ทาํ ธุรกรรมไวดานขวา)
ขอ ๓.๑ ใหระบุประเภทและมูลคาของธุรกรรมที่รายงานไวในตารางที่กําหนดไว โดยแยกเปนธุรกรรมดานขาเขา (สถาบันการเงินเปนผูรับเงินสด) เชน การฝากเงิน (ใหระบุเลขทีบ่ ัญชีทเี่ งินเขา
และใหระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวของในกรณีที่เงินเขามากกวา ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินดวยเงินสด เชน นําเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต เปนตน และธุรกรรมดานขาออก (สถาบันการเงิน
เปนผูจายเงินใหผทู ําธุรกรรม) เชน การถอนเงิน (ใหระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และใหระบุเลขบัญชีที่เกีย่ วของในกรณีที่เงินออกมากกวา ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศ
ใหระบุสกุลเงินของประเทศนัน้ ๆ ดวย
ขอ ๓.๒ ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี) เชน นําเงินสดเขาบัญชีชอื่ ของผูใด หรือซื้อตราสารการเงินใหกับผูใดเปนผูร ับประโยชนก็ใหระบุชอื่ ผูนนั้ เปนตน
ขอ ๓.๓ ใหระบุวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม เชน ฝากเงินเพื่อไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนําไปใชในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนําไปจายคาสินคา เปนตน
๖. สวนที่ ๔. ชองที่ ๑ ใหผูทําธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชือ่ -นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีทผี่ ูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานไมใชผทู ําธุรกรรม ใหผูบันทึกขอเท็จจริง
ลงลายมือชือ่ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํากับไวดวย และระบุวัน เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดา นบนขวาของชอง
ชองที่ ๒ ใหผูรับทําธุรกรรมซึ่งมีหนาทีต่ องรายงานเปนผูล งลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง

หมายเหตุ ๑. การกําหนดใหผูทาํ ธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทําธุรกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตอ งแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

