
  
                                                                                                                เลขที ่
(โปรดกาเครื่องหมาย       หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กําหนดไวทุกขอ) 

     รายงานฉบับหลกั          รายงานฉบบัแกไข/ เพิ่มเติม คร้ังที่_________ลงวันที ่   ______    

  
 
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล        
     ทําธุรกรรมดวยตนเอง (หากมีผูรวมทําธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทาํธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย) 
     ทําธุรกรรมแทนผูอื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย) 

๑.๒ ที่อยู              
             โทรศัพท                      โทรสาร    
๑.๓ อาชีพ    สถานทีท่ํางาน        โทรศัพท         
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ             
              โทรศัพท       โทรสาร     
๑.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม              บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ      หนังสอืเดินทาง          ใบสําคัญประจําตวัคนตางดาว     
       อื่นๆ (โปรดระบุ)     
      เลขที ่                ออกใหโดย                     เม่ือ                   หมดอาย ุ    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ                    
๒.๒ ที่อยู/สถานที่ตั้ง        
               
      โทรศัพท                       โทรสาร    
๒.๓ อาชีพ    สถานทีท่ํางาน        โทรศัพท         
      ในกรณีเปนนติิบุคคลใหระบุประเภทการประกอบการ           
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ             
              โทรศัพท       โทรสาร     
๒.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม              บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ                             หนังสือเดินทาง 
       ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว          หนังสอืรับรองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน ๑ เดือน        อื่นๆ (โปรดระบุ)     
      เลขที ่                ออกใหโดย                     เม่ือ                   หมดอาย ุ    
                                

            วันทีท่ําธุรกรรม              เดือน          พ.ศ.   
 

๓.๑ ประเภทและมูลคาธุรกรรม      
 
 
 
 
 
 
  
    
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒  ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี)             
๓.๓  วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม             
 

                         สถาบันการเงนิเปนผูบันทึกขอเทจ็จริง         (วนั/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)                                                                             (วัน/เดือน/ป ที่รายงาน)  
                         ลกูคาไมลงลายมือชื่อ 
   
                                                ลายมือชื่อผูทําธุรกรรมหรือผูบันทึกขอเท็จจริง                                                                                                       ลายมือชื่อผูรายงาน  

 

                                                                                จํานวน (บาท) 
 ฝากเงิน 

 
 
 

 ซื้อตราสารการเงิน 
      เช็ค  
      ดราฟต 
      อื่นๆ      

 ซื้อเงนิตราตางประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) 
 อื่นๆ(ระบุ)     

               
        
                      รวมเงิน 

 
    โปรดระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน   
    หากเปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
    หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ 
    เอกสารประจําตัวอื่นๆ   โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก 

 
    โปรดระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน   
    หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที ่
    เอกสารประจําตัวอืน่ๆ  โดยใหกรอกเลขชดิดานซายเปนหลัก 
 

   สถาบันการเงิน                             สาขา                               ป พ.ศ.                                เลขลาํดับรายงาน 
                                   

 (ใช ๒ หลักสุดทาย) 

     รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น                  แผน 

สวนที ่๑. ผูทําธุรกรรม 

สวนที ่๒. ผูรวมทาํธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ 

แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด 

สวนที ่๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม 

                                                                                จํานวน (บาท) 
 ถอนเงิน 

 
 
 

 
 ขายตราสารการเงนิ 

      เช็ค  
      ดราฟต 
      อื่นๆ      

 ขายเงนิตราตางประเทศ (โปรดระบุสกุลเงนิ) 
 อื่นๆ(ระบุ)     

               
 

                      รวมเงิน 

(จํานวนเงินเปนตัวอักษร) (จํานวนเงินเปนตัวอักษร) 

 ผูรวมทําธุรกรรม 
 ผูมอบหมาย 
 ผูมอบอํานาจ 

เขาบัญชีเลขที่ 

บัญชีท่ีเกี่ยวของ  
     (หากมี) 

จากบัญชีเลขที่ 

บัญชีท่ีเกี่ยวของ  
     (หากมี) 

 
  แบบ ปปง. ๑-๐๑ 

สวนที ่๔. 



-๒- 
 
คําอธิบาย 
๑. ธุรกรรมที่ใชเงินสด หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิตกิรรม สัญญา หรือการดาํเนนิการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชเงินสด 
๒.  เงินสด หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย 
๓. ผูทําธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน 
๔. ผูมอบหมาย หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉนัทะหรือไมก็ตาม 
๕. ผูมอบอํานาจ หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอืน่มาทําธรุกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอาํนาจซึง่มีลายมือชื่อของผูมอบอํานาจกํากับ  ในกรณีทีเ่ปนนติิบุคคลมอบอํานาจ ตองมี 
    ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนติิบุคคลนัน้ 
๖. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาทีข่องสถาบันการเงินที่มีหนาที่รับทําธุรกรรม 
 

วิธีกรอกแบบรายงานการทําธรุกรรมที่ใชเงินสด 
๑.  เม่ือมีการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด “ต้ังแต ๒ ลานบาทขึ้นไป ”  ผูทําธุรกรรมตองกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรม โดยใหเลอืกชอง “รายงานฉบับหลัก”   
     ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่คยรายงานแลว แตตองการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเตมิ”  ซึ่งตองระบุคร้ังที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันทีท่ี่รายงาน 
๒.  หากมีชองวางไมเพยีงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิม่เติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํานวนเอกสารประกอบ 
     การรายงานทั้งหมดในชอง  “รวมเอกสารจาํนวนทั้งสิน้_________แผน” 
๓.  สวนที่ ๑. ผูทาํธุรกรรม  ใหกรอกรายละเอยีดของผูทาํธุรกรรม ดังนี ้
     ขอ ๑.๑  ชื่อ-นามสกุลของผูทาํธุรกรรม หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่บัตรประจําตวัประชาชนไวที่ชองดานขวา หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขทีห่นังสอืเดนิทาง หรือเลขทีเ่อกสารประจําตัวอืน่ๆ 
                  -  กรณีทีผู่ทําธุรกรรมมาทําธุรกรรมดวยตนเองใหเลอืกชอง “ทําธุรกรรมดวยตนเอง” และหากมีผูรวมทาํธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย 
                  -  กรณีที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจใหทําธุรกรรมแทนบคุคลอื่น ใหเลือกชอง “ทําธุรกรรมแทนผูอื่น” และใหระบุรายละเอียดของผูมอบหมายหรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย 
     ขอ ๑.๒  ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูทําธุรกรรม  หรือถิน่ที่อยูในประเทศไทยในกรณีทีเ่ปนคนตางดาว และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร 
     ขอ ๑.๓  ใหระบุอาชีพ สถานที่ทาํงาน และหมายเลขโทรศัพทของผูทําธุรกรรม 
     ขอ ๑.๔  ใหระบุสถานทีส่ะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศพัทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓) 
     ขอ ๑.๕  ใหระบุประเภทหลักฐานที่ผูทําธุรกรรมใชประกอบการทาํธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กําหนด 
๔.  สวนที่ ๒.  ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ ใหระบุรายละเอียด ดังนี ้
      ขอ ๒.๑  ชื่อของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจใหทําธุรกรรมแทน (โดยใหเลอืกชองที่กาํหนดทายชือ่)  ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที ่
                  บัตรประจําตัวประชาชนไวทีช่องดานขวา หากเปนนิติบุคคลใหระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขทีห่นังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจําตัวอื่นๆ  
      ขอ ๒.๒  ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอาํนาจ  หรือถิ่นที่อยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลข   
                    โทรศัพทหรือโทรสาร 
      ขอ ๒.๓  หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุอาชีพ สถานทีท่ํางาน และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสารของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ  หากเปนนติิบุคคลใหระบุเฉพาะประเภท 
                    การประกอบการ เชน คาขายวสัดุกอสราง บริษัทตรวจสอบบัญชี เปนตน 
       ขอ ๒.๔  ใหระบุสถานที่สะดวกในการตดิตอ และหมายเลขโทรศพัทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๒.๒ และ ๒.๓) 
      ขอ ๒.๕  ใหระบุประเภทหลักฐานของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอาํนาจทีใ่ชประกอบการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามทีก่ําหนด 
๕.  สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยใหระบุวันที่ทาํธุรกรรมไวดานขวา) 
      ขอ ๓.๑  ใหระบุประเภทและมูลคาของธุรกรรมที่รายงานไวในตารางที่กําหนดไว โดยแยกเปนธุรกรรมดานขาเขา (สถาบันการเงนิเปนผูรับเงินสด) เชน  การฝากเงนิ (ใหระบุเลขทีบั่ญชีทีเ่งินเขา  
                   และใหระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวของในกรณทีี่เงนิเขามากกวา ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงนิดวยเงินสด เชน นําเงินสดมาซื้อเชค็ ดราฟต เปนตน  และธุรกรรมดานขาออก (สถาบันการเงิน    
                   เปนผูจายเงินใหผูทําธุรกรรม) เชน การถอนเงิน (ใหระบุเลขที่บัญชทีี่เงนิออก และใหระบุเลขบัญชทีี่เกีย่วของในกรณทีี่เงินออกมากกวา ๑ บัญช)ี  หรือเม่ือมีการซื้อ/ขายเงนิตราตางประเทศ  
                  ใหระบุสกุลเงินของประเทศนัน้ๆ ดวย                                    
      ขอ ๓.๒  ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม (ถามี) เชน นําเงินสดเขาบัญชีชือ่ของผูใด หรือซื้อตราสารการเงินใหกับผูใดเปนผูรับประโยชนก็ใหระบุชือ่ผูนัน้  เปนตน 
      ขอ ๓.๓  ใหระบุวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม เชน ฝากเงินเพื่อไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนาํไปใชในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนําไปจายคาสนิคา เปนตน 
๖. สวนที่ ๔.  ชองที่ ๑  ใหผูทําธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชือ่-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีทีผู่บันทกึขอเทจ็จริงในแบบรายงานไมใชผูทําธุรกรรม ใหผูบันทกึขอเท็จจริง 
                                  ลงลายมือชือ่ และเขียนชื่อ-นามสกลุดวยลายมือบรรจงกํากับไวดวย  และระบุวัน เดือน ปที่บันทกึขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง 
                     ชองที่ ๒  ใหผูรับทําธุรกรรมซึ่งมีหนาทีต่องรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเลบ็ และระบุวัน เดอืน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง 
                    
หมายเหตุ  ๑.   การกําหนดใหผูทาํธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจรงิในแบบรายงานนี ้เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗  
      และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒   
 ๒.  การรายงานการทําธุรกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรบัผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราช 
      บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓.  ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสองป 

     หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 


	a2: 
	a3: 
	a4: 
	a5: 
	a6: 
	a7: 
	a8: 
	a9: 
	a10: 
	a1: 
	a11: 
	a13: 
	a14: 
	a15: 
	a12: 
	a16: 
	a17: 
	a18: 
	a19: 
	a20: 
	a21: 
	a22: 
	a23: 
	a24: 
	a25: 
	a26: 
	a27: 
	a28: 
	a29: 
	a30: 
	a31: 
	a32: Off
	a33: Off
	a34: Off
	a35: Off
	a36: Off
	a37: Off
	a38: Off
	a39: Off
	a40: 
	a41: 
	a42: 
	a43: 
	a44: 
	a45: 
	a46: 
	a47: 
	a48: 
	a49: 
	a50: 
	a51: 
	a52: 


