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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา  ๑๓  ให้ใช้แบบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตามมาตรา  ๑๓  (๑)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) ตามมาตรา  ๑๓  (๒)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) ตามมาตรา  ๑๓  (๓)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัทประกัน

วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.   ๑ - ๐๔ - ๑   
แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๔ - ๒  และแบบ  ปปง.  ๑ - ๐๔ - ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ในกรณีที่การทําธุรกรรมใด 
ไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๑  แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๒  
และแบบ  ปปง.  ๑ - ๐๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม 

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงาน
ข้างต้นโดยใช้แบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 
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การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  ที่มีการทําธุรกรรมเพื่อการโอนเงิน
หรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๙  หรือใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๖  วรรคสอง  (๙)” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา  ๑๖ 
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนด  ให้ใช้แบบ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๒) ตามมาตรา  ๑๖  (๒)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๓) ตามมาตรา  ๑๖  (๓)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๔) ตามมาตรา  ๑๖  (๔)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๔  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๕) ตามมาตรา  ๑๖  (๕)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๕  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๖) ตามมาตรา  ๑๖  (๖)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๖  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๗) ตามมาตรา  ๑๖  (๗)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๗  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๘) ตามมาตรา  ๑๖  (๘)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๘  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๙) ตามมาตรา  ๑๖  (๙)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข. ธุรกรรมที่ มี เหตุ อันควรสงสัย   ใ ห้รายงานโดยใช้ แบบ   ปปง .   ๑  - ๐๕  - ๑๐   

ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  อาจใช้การรายงานการทําธุรกรรม

โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทน  โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๒)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๓)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๔) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๔)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๔  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๕) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๕)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๕  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๖) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๖)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๖  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๗) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๗)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๗  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๘) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๘)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๘  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๙) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  (๙)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๑๐) การรายงานการทําธุรกรรมที่ มี เหตุ อันควรสงสัย   ต้องมีข้อมูลตามตาราง   ๑๐   
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๗)  เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๙) 
ด้วย   ให ้รายงานโดยใช้แบบ   ปปง .   ๑  - ๐๕  - ๙   หรือรายงานโดยใช้สื ่ออิเล ็กทรอนิก ส์ 
ที่มีข้อมูลตามตาราง  ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  การรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๖  ไปยังสํานักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๖  ไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

การรายงานข้อเท็จจริงให้สํานักงานทราบตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๗/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ข้อ  ๗/๑  การรายงานการทําธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   
ตามมาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๖  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  รายงาน 
ทุกครั้งเม่ือมีการโอนเงิน  หรือชําระเงิน  หรือรับการโอนเงินของลูกค้า” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๘/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“ข้อ  ๘/๑  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  อาจรายงานการทําธุรกรรม

ตามกฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้  แต่เม่ือได้รับแจ้งจากสํานักงานให้แปลรายงานหรือข้อมูลการทํา
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย  สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  จะต้องจัดทํา 
คําแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง  และจัดส่งไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 



                                                                                                               เลขที่
(โปรดกาเครื่องหมาย       หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กํ าหนดไวทุกขอ)

     รายงานฉบับหลัก          รายงานฉบับแกไข/ เพิ่มเติม คร้ังที่_________ลงวันที่                                                    ______ 

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล                                                                                                                                      
     ท ําธรุกรรมดวยตนเอง (หากมีผูรวมทํ าธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทํ าธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย)
     ทํ าธุรกรรมแทนผูอื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจในสวนที่ ๒ ดวย)

๑.๒ ที่อยู                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            โทรศัพท                                                               โทรสาร                                                      
๑.๓ อาชีพ                                                                สถานที่ทํ างาน                                                                                                      โทรศัพท                                                                 
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดตอ                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            โทรศัพท                                                                       โทรสาร                                              
๑.๕ หลักฐานที่ใชในการทํ าธุรกรรม              บัตรประจํ าตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      หนงัสือเดินทาง          ใบสํ าคัญประจํ าตัวคนตางดาว
       อื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                
      เลขที่                                                            ออกใหโดย                                                                                 เม่ือ                                          หมดอายุ                                                  

๒.๑ ชื่อ                                                                                                                                 
๒.๒ ที่อยู/สถานที่ตั้ง                                                                                                              
                                                                                                                                                                
      โทรศัพท                                                                          โทรสาร                                                         
๒.๓ อาชีพ                                                                สถานที่ทํ างาน                                                                                                      โทรศัพท                                                                 
      ในกรณีเปนนิติบุคคลใหระบุประเภทการประกอบการ                                                                                                                                                                                                    
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดตอ                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            โทรศัพท                                                                       โทรสาร                                              
๒.๕ หลักฐานที่ใชในการทํ าธุรกรรม              บัตรประจํ าตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                             หนงัสือเดินทาง
       ใบสํ าคัญประจํ าตัวคนตางดาว          หนงัสอืรับรองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน ๑ เดือน        อื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                   
      เลขที่                                                            ออกใหโดย                                                                                 เม่ือ                                          หมดอายุ                                                  

                         
     วนัที่ทํ าธุรกรรม                               เดือน                                               พ.ศ.                          

๓.๑ ประเภทและมูลคาธุรกรรม

๓.๒  ชื่อผูรับประโยชนในการทํ าธุรกรรม (ถามี)                                                                                                                                                                                                                   
๓.๓  วัตถุประสงคในการทํ าธุรกรรม                                                                                                                                                                                                                                   
                         สถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริง         (วัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)                                                                          (วนั/เดือน/ป ที่รายงาน)
                         ลูกคาไมลงลายมือชื่อ

                                                ลายมือชื่อผูทํ าธุรกรรมหรือผูบันทึกขอเท็จจริง                                                                                                     ลายมือชื่อผูรายงาน

                                                                                จํ านวน (บาท)
 ฝากเงิน

 ซือ้ตราสารการเงิน
      เช็ค
      ดราฟต
      อื่นๆ                                                                                   

 ซือ้เงนิตราตางประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)
 อื่นๆ(ระบุ)                                                                               

                                                                                                                             

                      รวมเงิน

    โปรดระบุเลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชน
    หากเปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีอากร
    หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
    เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ   โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก

    โปรดระบุเลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชน
    หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
    เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ  โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก

   สถาบันการเงิน                     สาขา                    ป พ.ศ.                                เลขลํ าดับรายงาน (ใช ๒ หลักสุดทาย)

     รวมเอกสารจํ านวนทั้งสิ้น                  แผน

สวนที่ ๑. ผูทํ าธุรกรรม

สวนที่ ๒. ผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ

แบบรายงานการทํ าธุรกรรมที่ใชเงินสด

สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

                                                                                จํ านวน (บาท)
 ถอนเงิน

 ขายตราสารการเงิน
      เช็ค
      ดราฟต
      อื่นๆ                                                                                   

 ขายเงินตราตางประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)
 อื่นๆ(ระบุ)                                                                               

                                                                                                                             

                      รวมเงิน

(จํ านวนเงินเปนตัวอักษร)(จํ านวนเงินเปนตัวอักษร)

 ผูรวมทํ าธุรกรรม
 ผูมอบหมาย
 ผูมอบอํ านาจ

เขาบัญชีเลขที่

บัญชีที่เกี่ยวของ
     (หากมี)

จากบัญชีเลขที่

บัญชีที่เกี่ยวของ
     (หากมี)

  แบบ ปปง. ๑-๐๑

สวนที่ ๔.



-๒-

คํ าอธิบาย
๑. ธรุกรรมทีใ่ชเงนิสด หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํ านิติกรรม สัญญา หรือการดํ าเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทํ าโดยใชเงินสด
๒.  เงนิสด หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่ใชชํ าระหนี้ไดตามกฎหมาย
๓. ผูทํ าธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทํ าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผูมอบหมาย หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอื่นมาทํ าธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไมก็ตาม
๕. ผูมอบอ ํานาจ หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอื่นมาทํ าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํ านาจซึ่งมีลายมือชื่อของผูมอบอํ านาจกํ ากับ  ในกรณีที่เปนนิติบุคคลมอบอํ านาจ ตองมี
    ลายมือชือ่ผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่มีหนาที่รับทํ าธุรกรรม

วธิกีรอกแบบรายงานการทํ าธุรกรรมที่ใชเงินสด
๑.  เม่ือมีการทํ าธุรกรรมที่ใชเงินสด “ต้ังแต ๒ ลานบาทข้ึนไป ”  ผูท ําธรุกรรมตองกรอกแบบรายงานการทํ าธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”
     ทัง้นี ้ในกรณทีีเ่คยรายงานแลว แตตองการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม”  ซึง่ตองระบุคร้ังที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันที่ที่รายงาน
๒.  หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํ านวนเอกสารประกอบ
     การรายงานทั้งหมดในชอง  “รวมเอกสารจํ านวนทั้งสิ้น_________แผน”
๓.  สวนที่ ๑. ผูทํ าธุรกรรม  ใหกรอกรายละเอียดของผูทํ าธุรกรรม ดังนี้
     ขอ ๑.๑  ชือ่-นามสกลุของผูท ําธุรกรรม หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชนไวที่ชองดานขวา หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ
                  -  กรณทีีผู่ท ําธรุกรรมมาทํ าธุรกรรมดวยตนเองใหเลือกชอง “ทํ าธุรกรรมดวยตนเอง” และหากมีผูรวมทํ าธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทํ าธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย
                  -  กรณทีีไ่ดรับมอบหมายหรอืมอบอํ านาจใหทํ าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ใหเลือกชอง “ทํ าธุรกรรมแทนผูอื่น” และใหระบุรายละเอียดของผูมอบหมายหรือผูมอบอํ านาจในสวนที่ ๒ ดวย
     ขอ ๑.๒  ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูทํ าธุรกรรม  หรือถิน่ทีอ่ยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร
     ขอ ๑.๓  ใหระบุอาชีพ สถานที่ทํ างาน และหมายเลขโทรศัพทของผูทํ าธุรกรรม
     ขอ ๑.๔  ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓)
     ขอ ๑.๕  ใหระบุประเภทหลักฐานที่ผูทํ าธุรกรรมใชประกอบการทํ าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กํ าหนด
๔.  สวนที่ ๒.  ผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้
      ขอ ๒.๑  ชือ่ของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจใหทํ าธุรกรรมแทน (โดยใหเลือกชองที่กํ าหนดทายชื่อ)  ซึง่อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่
                  บัตรประจ ําตวัประชาชนไวทีช่องดานขวา หากเปนนิติบุคคลใหระบุเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีอากร หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ
      ขอ ๒.๒  ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ  หรือถิน่ทีอ่ยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลข
                    โทรศัพทหรือโทรสาร
      ขอ ๒.๓  หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุอาชีพ สถานที่ทํ างาน และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสารของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ  หากเปนนิติบุคคลใหระบุเฉพาะประเภท
                    การประกอบการ เชน คาขายวัสดุกอสราง บริษัทตรวจสอบบัญชี เปนตน
       ขอ ๒.๔  ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๒.๒ และ ๒.๓)
      ขอ ๒.๕  ใหระบุประเภทหลักฐานของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจที่ใชประกอบการทํ าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กํ าหนด
๕.  สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยใหระบุวันที่ทํ าธุรกรรมไวดานขวา)
      ขอ ๓.๑  ใหระบุประเภทและมูลคาของธุรกรรมที่รายงานไวในตารางที่กํ าหนดไว โดยแยกเปนธุรกรรมดานขาเขา (สถาบันการเงินเปนผูรับเงินสด) เชน  การฝากเงิน (ใหระบุเลขที่บัญชีที่เงินเขา
                   และใหระบุเลขบัญชทีีเ่กีย่วของในกรณีที่เงินเขามากกวา ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินดวยเงินสด เชน นํ าเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต เปนตน  และธรุกรรมดานขาออก (สถาบันการเงิน
                   เปนผูจายเงนิใหผูทํ าธุรกรรม) เชน การถอนเงิน (ใหระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และใหระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวของในกรณีที่เงินออกมากกวา ๑ บัญชี)  หรือเม่ือมีการซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศ
                  ใหระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ดวย
      ขอ ๓.๒  ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทํ าธุรกรรม (ถามี) เชน นํ าเงินสดเขาบัญชีชื่อของผูใด หรือซื้อตราสารการเงินใหกับผูใดเปนผูรับประโยชนก็ใหระบุชื่อผูนั้น  เปนตน
      ขอ ๓.๓  ใหระบุวตัถุประสงคในการทํ าธุรกรรม เชน ฝากเงินเพื่อไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนํ าไปใชในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนํ าไปจายคาสินคา เปนตน
๖. สวนที่ ๔.  ชองที ่๑  ใหผูท ําธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานไมใชผูทํ าธุรกรรม ใหผูบันทึกขอเท็จจริง
                                  ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํ ากับไวดวย  และระบวุนั เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
                     ชองที ่๒  ใหผูรับท ําธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง

หมายเหตุ ๑.  การกํ าหนดใหผูทํ าธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗
     และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.  การรายงานการทํ าธุรกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราช
     บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.  ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป
     หรอืปรบัตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ



 (โปรดกาเครื่องหมาย       หนาขอท่ีเลือกและระบุขอความตามที่กํ าหนดไวทุกขอ)
     รายงานฉบับหลัก       รายงานฉบับแกไข/ เพิ่มเติม ครั้งที่         ลงวันที่                                                      รวมเอกสารจํ า
  

๑.๑ ช่ือ-นามสกุล                                                                                                             
      ทํ าธุรกรรมดวยตนเอง (หากมีผูรวมทํ าธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทํ าธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย)
       ทํ าธุรกรรมแทนผูอื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจในสวนที่ ๒ ดวย)
๑.๒ ที่อยู                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            โทรศัพท                                                               โทรสาร                     
๑.๓ อาชีพ    _             _____                สถานที่ทํ างาน                                                                                                      โทรศัพท                            _______
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดตอ                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                        โทรศัพท                                                                       โทรสาร                                 
๑.๕ หลกัฐานที่ใชในการทํ าธุรกรรม               บัตรประจํ าตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ               หนงัสือเดินทาง                 ใบสํ าคัญประจํ าต
       อื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                
      เลขที่                                                            ออกใหโดย                                                                                 เม่ือ                                          หมดอายุ                 

๒.๑ ชื่อ                                                                                                                                 
๒.๒ ที่อยู/สถานที่ตั้ง                                                                                                              
                                                                                                                                                                
      โทรศัพท                                                                          โทรสาร                                                         
๒.๓ อาชีพ                                                                สถานที่ทํ างาน                                                                                                      โทรศัพท                                
      ในกรณีที่เปนนิติบุคคล ใหระบุประเภทการประกอบการ                                                                                                                                                                
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดตอ                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                            โทรศัพท                                                                       โทรสาร             
๒.๕ หลกัฐานที่ใชในการทํ าธุรกรรม            บัตรประจํ าตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ                หนังสือเดินทาง             ใบส ําคัญประจํ าตัวคน
      หนงัสอืรับรองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน ๑ เดือน         อื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                   
      เลขที่                                                            ออกใหโดย                                                                                 เม่ือ                                          หมดอายุ                 

                              วนัที่ทํ าธุรกรรม                         เดือน                                              
๓.๑  ประเภทธุรกรรม         จํ านอง                 ขายฝาก               โอนเงิน                อื่นๆ(โปรดระบุ)                                                      
๓.๒  ประเภททรัพยสินที่ใชทํ าธุรกรรม       ที่ดิน           ทีด่ินและสิ่งปลูกสราง        สิ่งปลูกสราง       อื่นๆ(โปรดระบุ)                                                          
      โปรดระบุรายละเอียดของทรัพยสิน                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
๓.๓  มูลคาทรัพยสินที่ทํ าธุรกรรมรวมทั้งสิ้น                                                                  บาท
        (หากมูลคาทรัพยสินเปนเงินตราตางประเทศ  โปรดระบุจํ านวนและสกุลเงิน                                         )

๓.๔ เลขที่บัญชีที่ทํ าธุรกรรม
      ชื่อบัญชี                                                                                            ชือ่เจาของบัญชี                                                                                                           

๓.๕ บัญชีที่เกี่ยวของ (หากมี)
      ชื่อบัญชี                                                                                            ชือ่เจาของบัญชี                                                                                                           
      เกี่ยวของโดย                                                                                                                                                                                                                              
๓.๖ ชือ่ผูรับประโยชนในการทํ าธุรกรรม (ถามี)                                                                                                                                                                                    
๓.๗ วตัถุประสงคในการทํ าธุรกรรม                                                                                                                                                                                                   

        สถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริง         (วัน/เดือน/ป ทีบั่นทึกขอเท็จจริง)                                      
                            ลกูคาไมลงลายมือชื่อ

                       ลายมือชื่อผูทํ าธุรกรรมหรือผูบันทึกขอเท็จจริง                                                                                                   ลายมือชื่อผูรายงาน

โปรดระบุเลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชน
หากเปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจํ าตัว
หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังส
ประจํ าตัวอื่นๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซา

 โปรดระบุเลขท่ีบัตรประจํ าตัวประชาช
  หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลข
ที่เอกสาร ประจํ าตัวอื่นๆโดยใหกรอ

  สถาบันการเงิน                 สาขา                   ป พ.ศ.                   (ใช ๒ หลักสุดทาย)

สวนที่ ๑. ผูทํ าธุรกรรม

(จํ านวนเงินที่เปนตัวอักษร)

สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

แบบรายงานการทํ าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน  เลขที่

  ผูรวมทํ าธุรกรรม
  ผูมอบหมาย
  ผูมอบอํ านาจ

สวนที่ ๒. ผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ

๒

สวนที่ ๔.
  แบบ ปปง. ๑-๐
นวนทั้งสิ้น____แผน

             ________
                                 

             
             
ัวคนตางดาว

                                 

                                 
                                 
                                 
                                 
ตางดาว

                                 

 พ.ศ.                          

             
                                 
                                 
                                 

                                 
                                 
                                                      
         (วัน/เดือน/ป ที่รายงาน)

ผูเสียภาษีอากร
ือเดินทาง หรือเลขที่เอกสาร
ยเปนหลัก

น
ที่หนังสือเดินทาง หรือเลข
กเลขชิดดานซายเปนหลัก

    เลขลํ าดับรายงาน



-๒-

คํ าอธิบาย
๑. ธรุกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน หมายความวา  กจิกรรมที่เกี่ยวกับการทํ านิติกรรม สญัญา หรือการดํ าเนินการใดๆ กบัสถาบันการเงิน ซึง่ใชทรัพยสินประกอบการทํ านิติกรรม สัญญา หรือ
    การดํ าเนินการนั้น
๒. ทรัพยสิน หมายความวา  สงัหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
๓. ผูทํ าธุรกรรม หมายความวา  บุคคลที่มาทํ าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผูมอบหมาย หมายความวา บุคคลทีม่อบหมายใหผูอื่นมาทํ าธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไมก็ตาม
๕. ผูมอบอํ านาจ หมายความวา บุคคลทีม่อบหมายใหผูอื่นมาทํ าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมหีนงัสอืมอบอํ านาจซึ่งมีลายมือชื่อของผูมอบอํ านาจกํ ากับ ในกรณทีี่เปนนิติบุคคลมอบอํ านาจ ตองมีลายมือชื่อ
    ผูมีอ ํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผูรายงาน หมายความวา  เจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่มีหนาที่รับทํ าธุรกรรม

วิธกีรอกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
๑.  เม่ือมีการทํ าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มูลคา “ ต้ังแต ๕ ลานบาทข้ึนไป ”  ผูท ําธุรกรรมตองกรอกแบบรายงานการทํ าธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”
     ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแลว แตตองการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม”  ซึง่ตองระบุคร้ังที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันที่ที่รายงาน
๒.  หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํ านวนเอกสารประกอบ
     การรายงานทั้งหมดในชอง  “รวมเอกสารจํ านวนทั้งสิ้น_________แผน”
๓.  สวนที่ ๑. ผูทํ าธุรกรรม  ใหกรอกรายละเอียดของผูทํ าธุรกรรม ดังนี้
     ขอ ๑.๑  ชื่อ-นามสกุลของผูทํ าธุรกรรม หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชนไวที่ชองดานขวา หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ
                  -  กรณทีี่ผูทํ าธุรกรรมมาทํ าธุรกรรมดวยตนเอง ใหเลือกชอง “ท ําธุรกรรมดวยตนเอง”  และหากมีผูรวมทํ าธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทํ าธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย
                  -  กรณทีีไ่ดรับมอบหมายหรือมอบอํ านาจใหทํ าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ใหเลือกชอง “ท ําธุรกรรมแทนผูอื่น” และใหระบุรายละเอียดของผูมอบหมายหรือผูมอบอํ านาจในสวนที่ ๒ ดวย
     ขอ ๑.๒  ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูทํ าธุรกรรม หรือถิน่ทีอ่ยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร
     ขอ ๑.๓  ใหระบุอาชีพ สถานที่ทํ างาน และหมายเลขโทรศัพทของผูทํ าธุรกรรม
     ขอ ๑.๔  ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓)
     ขอ ๑.๕  ใหระบุประเภทหลักฐานที่ผูทํ าธุรกรรมใชประกอบการทํ าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กํ าหนด
๔.  สวนที่ ๒.  ผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ ใหระบุ รายละเอียด ดังนี้
      ขอ ๒.๑  ชื่อของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจใหทํ าธุรกรรมแทน (โดยใหเลือกชองที่กํ าหนดทายชื่อ) ซึง่อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุเลขที่
                   บัตรประจํ าตัวประชาชนไวที่ชองดานขวา  หากเปนนิติบุคคลใหระบุเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีอากร หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ
      ขอ ๒.๒  ใหระบุที่อยูตามทะเบียนบานของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ หรือถิน่ทีอ่ยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตางดาว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลข
                   โทรศัพทหรือโทรสาร
      ขอ ๒.๓  หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุอาชีพ สถานที่ทํ างาน และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสารของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจ
                   หากเปนนิติบุคคลใหระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เชน คาขายวัสดุกอสราง บริษัทตรวจสอบบัญชี เปนตน
      ขอ ๒.๔  ใหระบุสถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทหรือโทรสาร  (ในกรณีที่ไมใชสถานที่ตาม ขอ ๒.๒ และ ขอ ๒.๓)
      ขอ ๒.๕  ใหระบุประเภทหลักฐานของผูรวมทํ าธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํ านาจใหทํ าธุรกรรมที่ใชประกอบการทํ าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กํ าหนด
๕. สวนที่ ๓. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม  ใหระบุรายละเอียด ดงันี้ (โดยใหระบุวันที่ทํ าธุรกรรมไวดานขวา)
     ขอ ๓.๑  ใหระบุประเภทธุรกรรมที่ทํ ากับสถาบันการเงินนั้น โดยใหเลือกชองที่กํ าหนด หากนอกเหนือจากที่กํ าหนดไว ใหระบุไวในชอง “ อื่นๆ           “
     ขอ ๓.๒  ใหระบุประเภททรัพยสินที่นํ ามาใชทํ าธุรกรรม โดยใหเลือกชองที่กํ าหนด หากนอกเหนือจากที่กํ าหนดไว ใหระบุไวในชอง “ อื่นๆ                         “
     ขอ ๓.๓  ใหระบุมูลคาของทรัพยสินที่ทํ าธุรกรรม หากเปนเงินตราตางประเทศใหระบุจํ านวนและสกุลเงิน และระบุเปนตัวอักษรไวในชองดานขวา
     ขอ ๓.๔  หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวของ ใหระบุเลขที่บัญชีที่ใชในการทํ าธุรกรรมนั้น
     ขอ ๓.๕  หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวของ ใหระบุเลขที่บัญชีที่ใชในการทํ าธุรกรรมนั้น
     ขอ ๓.๖  ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทํ าธุรกรรม (ถามี) เชน จ ํานองทรัพยสินเพื่อประโยชนผูใด หรือโอนเงินใหกับผูใดเปนผูรับประโยชนก็ใหระบุชื่อผูนั้น เปนตน
     ขอ ๓.๗  ใหระบุวัตถุประสงคในการทํ าธุรกรรม เชน ใชทีด่นิเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อ เปนตน
๖. สวนที่ ๔.  ชองที่ ๑  ใหผูทํ าธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานไมใชผูทํ าธุรกรรม ใหผูบันทึกขอเท็จจริง
                                  ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํ ากับไวดวย และระบุวัน เดือน ปทีบั่นทกึขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
                    ชองที่ ๒  ใหเจาหนาที่ผูรับทํ าธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปทีร่ายงานไวดานบนขวาของชอง

หมายเหตุ ๑.  การก ําหนดใหผูท ําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.    การรายงานการทํ าธุรกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราช
       บัญญติัปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.    ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรอืปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป

หรอืปรบัต้ังแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรอืทัง้จํ าทั้งปรับ



 

                เลขที่                                                                   
(โปรดกาเครือ่งหมาย       หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กําหนดไวทุกขอ)  

     รายงานฉบับหลกั         รายงานแกไข/ เพิ่มเติม คร้ังที่            ลงวันที ่     
 
  

 

๑.๑ ชื่อ-นามสกลุ        

        ทําธุรกรรมดวยตนเอง (หากมีผูรวมทาํธุรกรรม ใหระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรมในสวนที่ ๒ ดวย) 

        ทําธุรกรรมแทนผูอืน่ (โปรดระบุรายละเอียดของผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย) 

๑.๒ ที่อยู              

              โทรศัพท                      โทรสาร    

๑.๓ อาชีพ    สถานทีท่ํางาน        โทรศัพท         

๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ             

              โทรศัพท       โทรสาร    

๑.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม                 บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ                 หนังสอืเดนิทาง                    ใบสําคัญประจาํตัวคนตางดาว       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)    

       เลขที่                ออกใหโดย                     เม่ือ                   หมดอาย ุ    
 
 

 

๒.๑ ชื่อ        

๒.๒ ที่อยู/สถานที่ตั้ง                   

                

       โทรศัพท                       โทรสาร    

๒.๓ อาชีพ    สถานทีท่ํางาน        โทรศัพท         

       กรณีเปนนิติบุคคลใหระบุลักษณะการประกอบการ           

๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ             

              โทรศัพท       โทรสาร     

๒.๕ หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม                 บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ                 หนังสอืเดนิทาง                 ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว       

      หนังสือรับรองขอความในทะเบียนทีน่ายทะเบียนออกใหไมเกนิ ๑ เดือน                อื่นๆ (โปรดระบุ)     

      เลขที ่                ออกใหโดย                     เม่ือ                   หมดอาย ุ    
 
 

             วันที่ทําธุรกรรม              เดือน          พ.ศ.                         

 

๓.๑ มูลคาของธุรกรรม                                   บาท   

        (หากเปนเงินตราตางประเทศ  

          โปรดระบุจํานวนและสกลุเงนิ    )                                        

๓.๒ ประเภทธุรกรรม      ธุรกรรมที่ใชเงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม)          

        ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสนิ (โปรดระบุประเภททรัพยสิน)           

๓.๓ เลขที่บัญชทีี่ทาํธุรกรรม                                                                                              

       ชื่อบัญชี                                          ชื่อเจาของบัญช ี       

๓.๔ บัญชีทีเ่กี่ยวของ (หากม)ี                                                                                                                

       ชื่อบัญชี                                          ชื่อเจาของบัญช ี                         

       เกี่ยวของโดย              

                      

๓.๕ ชื่อผูรับประโยชนในการทาํธุรกรรม (ถามี)           

๓.๖ วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม            

                                                                                                                                    

                        ลายมือชือ่ผูบันทึกขอเท็จจริง 

(หากไดรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด  หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสนิแลว 

 ใหระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และใหกรอกรายงานฉบับนี้ 

  เฉพาะสวนที่ ๕  เหตทุี่มีเหตุอันควรสงสัยในหนา ๒ เทานั้น  

  โดยไมตองกรอกรายละเอยีดในหนาแรกนี)้         

-๒- 

 
โปรดระบุเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน   
หากเปนนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขที่    
เอกสารประจําตัวอ่ืนๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก 

 

  โปรดระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน   
  หากเปนคนตางดาว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที ่
  เอกสารประจําตัวอื่นๆ โดยใหกรอกเลขชิดดานซายเปนหลัก 

     รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น                  แผน 

สวนที ่๓. ขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรม 

แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 

(จํานวนเงินที่เปนตัวอกัษร) 

   สถาบันการเงิน                   สาขา                         ป พ.ศ.               เลขลําดับรายงาน 
 (ใช ๒ หลักสุดทาย) 

((วัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง) 
สวนที ่๔ 

  แบบ ปปง. ๑-๐๓ 

 
ประกอบรายงานเลขที่   สถาบันการเงิน               สาขา                ป พ.ศ.                     เลขลําดับรายงาน 

 (ใช ๒ หลักสุดทาย) 

สวนที ่๑. ผูทําธุรกรรม 

 ผูรวมทําธุรกรรม 

 ผูมอบหมาย 

 ผูมอบอํานาจ 

สวนที ่๒. ผูรวมทาํธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ 



       

    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

               

               

              

                                           

                         

                                                                                                                  (วัน/ เดือน /ป ที่รายงาน) 

                                                                                                                                                                                    

ลายมือชือ่ผูรายงาน 

 

สวนที ่๕. เหตุอันควรสงสัย 

สวนที ่๖. 

คําอธิบาย 
  ๑.  ธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสัย หมายความวา  ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกนัทีท่ํากนัอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มี 
       เหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการ                 
       กระทําความผิดมูลฐาน  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทาํธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง                     
 ๒. ผูทําธุรกรรม หมายความวา ผูที่ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน  
 ๓. ผูมอบหมาย หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไมวาจะมีหนังสือมอบฉนัทะหรือไมก็ตาม 
 ๔. ผูมอบอํานาจ หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอืน่มาทําธรุกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอาํนาจซึง่มีลายมือชื่อของผูมอบอํานาจกํากับ  ในกรณีทีเ่ปนนติิบุคคลมอบอํานาจ ตองมี 
      ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น 
 ๕. ผูรายงาน หมายความวา  เจาหนาที่ของสถาบันการเงนิที่มีหนาทีรั่บทําธุรกรรม 
 ๖. หากมีผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจใหทาํธุรกรรมแทน ตองระบุรายละเอียดของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ ๒ ดวย 
 ๗. ในสวนที่ ๓ ขอเทจ็จริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ใหระบุวันทีท่ําธุรกรรมไวดานขวาในชองทีก่ําหนดไว) 

  ขอ ๓.๑  ใหระบุมูลคาของธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสัย โดยระบุจํานวนเงินเปนตัวอกัษรไวในชองดานขวา 
  ขอ ๓.๒  ใหระบุประเภทธุรกรรมที่มีเหตอุันควรสงสัย และใหระบุรายละเอียดวาเปนการทาํธุรกรรมประเภทใด 
  ขอ ๓.๓  ใหระบุเลขทีบั่ญชีทีท่ําธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสยั (หากไมเคยมีบัญชกีับสถาบนัการเงนิ ไมตองกรอก) 
  ขอ ๓.๔  ใหระบุเลขทีบั่ญชีอืน่ที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรมที่มีเหตอุันควรสงสยั และใหระบุวาเกี่ยวของกับการทาํธุรกรรมนั้นอยางไร (หากไมมีบัญชีทีเ่กี่ยวของ ไมตองกรอก) 
  ขอ ๓.๕  ใหระบุชื่อผูรับประโยชนในการทําธรุกรรม (ถามี) กลาวคือ เปนการทําธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกบัทรัพยสินใหผูใดเปนผูรับประโยชนก็ใหระบุชื่อผูนั้น เปนตน 
  ขอ ๓.๖  ใหระบุวัตถุประสงคของการทําธุรกรรม เชน เปนการนําเงินไปจายคาสินคา  การนําเงินฝากเขาบัญชี เปนตน 

  ๘. ในสวนที่ ๔  ใหผูบันทึกขอเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชือ่-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํากับไวดวย และระบุวัน เดือน ปที่บันทกึขอเทจ็จริงไวดานบนขวาของชอง 
  ๙. ในกรณทีี่ธุรกรรมนั้นไดรายงานเมื่อเปนธรุกรรมที่ใชเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งมีมูลคาเกนิกวาทีก่ําหนดแลว ใหระบุเลขที่รายงานฉบับหลกัไวในชองที่กําหนด และใหใชรายงาน 
        ฉบับนี้ประกอบ โดยไมตองกรอกขอมูลในหนาแรก (สวนที่ ๑- สวนที่ ๔) แตใหระบุเพียงเหตุที่มีเหตุอนัควรสงสัยในหนา ๒ เทานั้น 
๑๐. ในสวนที่ ๕ ใหระบุเหตุอนัควรสงสยัอยางละเอยีด  
๑๑. ในสวนที่ ๖  ใหเจาหนาที่ผูรับทาํธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกลุดวยลายมือบรรจงในวงเลบ็  และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง 
๑๒.  หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํานวนเอกสารประกอบ 
        การรายงานทั้งหมดในชอง “รวมเอกสารจํานวนทั้งสิน้   แผน” 
 
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 หรือปกปดความจริงท่ีตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
    หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 



                                                                                                 
(โปรดกาเครื่องหมาย       หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กํ าหนดไวทุกขอ)

       รายงานฉบับหลัก            รายงานฉบับแกไข/ เพิ่มเติม คร้ังที่_________ลงวันที่                                              ______ 

สวนที่ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม

วันทํ าสัญญา เลขที่กรมธรรม ช่ือผูเอาประกันภัย หมายเลขประจํ าตัวประชาชน
จํ านวนเงินเอาประกันภัยร

(บาท)

สวนที่ ๒. อื่น ๆ                                                   

สวนที่ ๓.

     บริษัท                              สาขา                        ป พ.ศ.                  
    (ใช ๒ หลักสุดทาย)

     รวมเอกสารจํ านว

แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) เลขที่
 แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑
วม เบ้ียประกันภัย
(บาท)

          เลขลํ าดับรายงาน

นทั้งสิ้น                  แผน
ค ําอธิบายประกอบการรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดของธุรกิจประกันชีวิต
๑. ธรุกรรมทีใ่ชเงนิสด หมายความวา กิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการทํ านิติกรรมสัญญา หรือการดํ าเนินการใดๆ กับบริษัทที่กระทํ าโดยใชเงินสด
๒.  เงนิสด หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่ใชชํ าระหนี้ไดตามกฎหมาย
๓. ผูทํ าธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทํ าธุรกรรมกับบริษัท เชน ผูเอาประกันภัย
๔. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่รับทํ าธุรกรรม
วิธีการกรอก
๑.  เม่ือมีการทํ าธุรกรรมที่ใชเงินสด “ต้ังแต ๒ ลานบาทข้ึนไป ”  ผูรายงานตองกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”   ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแลว แตตองการ
     แกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม”  ซึง่ตองระบุคร้ังที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันที่ที่รายงาน
๒. สวนที ่๑.  รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม  ใหระบุวันที่ทํ าสัญญาประกันชีวิต พรอมเลขที่กรมธรรม ชื่อผูเอาประกันภัย หมายเลขประจํ าตัวประชาชน หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่
    หนงัสอืเดนิทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ พรอมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกลาว  จ ํานวนเงินเอาประกันภัยรวม สํ าหรับชอง “เบ้ียประกันภัย”  ใหระบุจํ านวนเบี้ยประกันภัย
    ทีผู่ทํ าธุรกรรมไดชํ าระเงินสดแตละคร้ัง
๓. สวนที ่๒.  อืน่ ๆ ใหระบุรายละเอียดประเภทของการทํ าธุรกรรมดวยเงินสด นอกเหนือจากการชํ าระเบ้ียประกันภัย เชน การชํ าระหนี้สิน เปนตน
๔. สวนที่ ๓.  ชองที ่๑  ใหผูท ําธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานไมใชผูทํ าธุรกรรม ใหผูบันทึกขอเท็จจริง
                                  ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํ ากับไวดวย  และระบวุนั เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
                    ชองที ่๒  ใหผูรับท ําธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง
๕. หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํ านวนเอกสารประกอบ
     การรายงานทั้งหมดในชอง  “รวมเอกสารจํ านวนทั้งสิ้น_________แผน”
หมายเหตุ ๑.  การก ําหนดใหผูท ําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แหง

     พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.  การรายงานการท ําธรุกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
     ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.  ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแต
     หาหมืน่บาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
 สถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริง              (วนั/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)                           (วนั/เดือน/ป ที่รายงาน)
 ลกูคาไมลงลายมือชื่อ

  ลายมือชือ่ผูทํ าธุรกรรมหรือผูบันทึกขอเท็จจริง       ลายมือชื่อผูรายงาน



                                                                                                 

(โปรดกาเครื่องหมาย       หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กํ าหนดไวทุกขอ)

       รายงานฉบับหลัก            รายงานฉบับแกไข/ เพิ่มเติม คร้ังที่_________ลงวันที่                                              ______ 

สวนที่ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม

วัน/เดือน/ป
(ที่เกิดเหตุ)

เลขที่
กรมธรรม

ช่ือผูเอาประกันภัย
ช่ือ ที่อยู ของ

ผูขอรับคาสินไหมทดแทน
หมายเลขประจํ าตัวประชาชนหร
เลขประจํ าตัวผูเสียภาษีอากร

สวนที่ ๒.

      บริษัท                             สาขา                        ป พ.ศ.             
    (ใช ๒ หลักสุดทาย)

     รวมเอกสารจํ า

(คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย)

๒
  แบบ ปปง. ๑-๐๔-
ือ คาสินไหมทดแทนคาด
วาจะตองจาย (บาท)

                เลขลํ าดับรายงาน

นวนทั้งสิ้น                  แผน
ค ําอธบิายประกอบการรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน (คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย)
๑. ผูทํ าธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทํ าธุรกรรมกับบริษัท เชน ผูเอาประกันภัย
๒. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่รับทํ าธุรกรรม
วิธีการกรอก
๑.  เม่ือมีคาสินไหมทดแทนคาดวาจะตองจาย “ต้ังแต ๑๐ ลานบาทข้ึนไป ”  ผูรายงานตองกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”   ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแลว
    แตตองการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม”  ซึง่ตองระบุคร้ังที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันที่ที่รายงาน
๒. สวนที ่๑. รายละเอยีดเกี่ยวกับธุรกรรม  ใหระบุวัน เดือน ป ที่เกิดเหตุ พรอมเลขที่กรมธรรม ชื่อผูเอาประกันภัย ชื่อและที่อยูของผูขอรับคาสินไหมทดแทน  หมายเลขประจํ าตัวประชาชน
    ของผูขอรับคาสนิไหมทดแทน หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ พรอมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนนิติบุคคลใหระบุ
    เลขประจ ําตวัผูเสียภาษีอากร  นอกจากนี้ ใหระบุคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๑๐ ลานบาทขึ้นไป
๓. สวนที่ ๒.  ชองที ่๑  ใหผูท ําธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานไมใชผูทํ าธุรกรรม ใหผูบันทึกขอเท็จจริง
                                  ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํ ากับไวดวย  และระบวุนั เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
                    ชองที ่๒  ใหผูรับท ําธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง
๔. หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํ านวนเอกสารประกอบ
     การรายงานทั้งหมดในชอง  “รวมเอกสารจํ านวนทั้งสิ้น_________แผน”
หมายเหตุ ๑.  การก ําหนดใหผูท ําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แหง

     พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.  การรายงานการท ําธรุกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
     ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.  ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแต
     หาหมืน่บาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน

เลขที่
 สถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริง               (วนั/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)        (วนั/เดือน/ป ที่รายงาน)
 ลกูคาไมลงลายมือชื่อ

  ลายมือชื่อผูทํ าธุรกรรมหรือผูบันทึกขอเท็จจริง    ลายมือชื่อผูรายงาน



                                                                                                 
(โปรดกาเครื่องหมาย       หนาขอที่เลือกและระบุขอความตามที่กํ าหนดไวทุกขอ)

       รายงานฉบับหลัก            รายงานฉบับแกไข/ เพิ่มเติม คร้ังที่_________ลงวันที่                                              ______ 

สวนที่ ๑. กรณีธุรกิจประกันชีวิต
            ๑.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม

วันทํ าสัญญา เลขที่กรมธรรม ช่ือผูเอาประกันภัย หมายเลขประจํ าตัวประชาชน จํ านวนเงินเอาประกันภัยรวม (บาท)

            ๑.๒  อื่น ๆ                                                                                                                     

สวนที่ ๒. กรณีธุรกิจประกันวินาศภัย

วัน/เดือน/ป
(ที่เกิดเหตุ)

เลขที่
กรมธรรม ช่ือผูเอาประกันภัย

ช่ือ ที่อยู ของ
ผูขอรับคาสินไหมทดแทน

หมายเลขประจํ าตัวประชาชนหรือ
เลขประจํ าตัวผูเสียภาษีอากร

สวนที่ ๓.

       บริษัท                                สาขา                          ป พ.ศ.                        (ใช ๒ หลักสุดทาย)

     รวมเอกสารจํ านว

แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
๓

(หากไดรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดหรือธุรกรรมที่
เกีย่วกับทรัพยสินแลว ใหระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก
และใหกรอกรายงานฉบับนี้ เฉพาะสวนที่ ๔. เหตุ
ทีมี่เหตุอันควรสงสัยในหนา ๒ เทานั้น โดยไมตอง
กรอกรายละเอียดในหนาแรกนี้)
  แบบ ปปง. ๑-๐๔-
เบ้ียประกันภัย (บาท)

คาสินไหมทดแทนคาด
วาจะตองจาย (บาท)

      เลขลํ าดับรายงาน

นทั้งสิ้น                  แผน
ประกอบรายงานเลขที่
   บริษัท สาขา          ป พ.ศ.            เลขลํ าดับรายงาน

 (ใช ๒ หลกัสุดทาย)
เลขที่
       (วัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอเท็จจริง)

ลายมือช่ือผูบันทึกขอเท็จจริง



-๒-

สวนที่ ๔. เหตุอันควรสงสัย
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____
                                                                                                                                                                                                                  ____

สวนที่ ๕.
คํ าอธิบาย
๑.  ธรุกรรมทีมี่เหตอุันควรสงสัย หมายความวา  ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทํ าธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํ ากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ
     ธรุกรรมทีมี่เหตอุนัควรเชื่อไดวากระทํ าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรือ
     อาจเกีย่วของกับการกระทํ าความผิดมูลฐาน  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทํ าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผูทํ าธุรกรรม หมายความวา บุคคลที่มาทํ าธุรกรรมกับบริษัท เชน ผูเอาประกันภัย
๓. ผูรายงาน หมายความวา เจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่รับทํ าธุรกรรม
วิธีการกรอก
๑.  เม่ือมีการท ําธรุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ผูรายงานตองกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยใหเลือกชอง “รายงานฉบับหลัก”   ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแลว แตตองการแกไขหรือเพ่ิมเติม
    ขอมูลใดๆ ใหเลือกชอง “รายงานฉบับแกไข/เพิ่มเติม”  ซึง่ตองระบุคร้ังที่แกไข/เพิ่มเติม พรอมลงวันที่ที่รายงาน
๒. สวนที่ ๑. กรณีธุรกิจประกันชีวิต  ขอ ๑.๑  รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม  ใหระบุวนัทีท่ ําสัญญาประกันชีวิต พรอมเลขที่กรมธรรม ชื่อผูเอาประกันภัย หมายเลขประจํ าตัวประชาชน หากเปน
                                                                คนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ พรอมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกลาว  จํ านวนเงินเอาประกันภัยรวม
                                                                ส ําหรบัชอง “เบ้ียประกันภัย” ใหระบุจํ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผูทํ าธุรกรรมไดชํ าระ เงินสดแตละคร้ัง
                                                    ขอ ๑.๒ อืน่ ๆ ใหระบุรายละเอียดประเภทของการทํ าธุรกรรมดวยเงินสด นอกเหนือจากการชํ าระเบ้ียประกันภัย เชน การชํ าระหนี้สิน เปนตน
๓. สวนที ่๒. กรณธีรุกจิประกันวินาศภัย  ใหระบุวัน เดือน ป ที่เกิดเหตุ พรอมเลขที่กรมธรรม ชื่อผูเอาประกันภัย ชื่อและที่อยูของผูขอรับคาสินไหมทดแทน หมายเลขประจํ าตัวประชาชนของ
    ผูขอรับคาสนิไหมทดแทน หากเปนคนตางดาวใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจํ าตัวอื่นๆ พรอมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนนิติบุคคลใหระบุ
    เลขประจ ําตวัผูเสียภาษีอากร  นอกจากนี้ ใหระบุคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะตองจาย
๔. สวนที ่๓. ใหผูบันทึกขอเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงกํ ากับไวดวย  และระบวุนั เดือน ปที่บันทึกขอเท็จจริงไวดานบนขวาของชอง
๕. สวนที่ ๔. ใหระบุเหตุอันควรสงสัยอยางละเอียด
๖. สวนที ่๕. ใหผูรับทํ าธุรกรรมซึ่งมีหนาที่ตองรายงานเปนผูลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลดวยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปที่รายงานไวดานบนขวาของชอง
๗. หากมีชองวางไมเพียงพอในการกรอกขอมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนใด ใหรายงานในกระดาษขนาด A ๔ แลวแนบมาพรอมแบบรายงานฉบับนี้ โดยตองระบุจํ านวนเอกสารประกอบ
     การรายงานทั้งหมดในชอง  “รวมเอกสารจํ านวนทั้งสิ้น_________แผน”
หมายเหตุ ๑.  การก ําหนดใหผูท ําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แหง

     พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.  การรายงานการท ําธรุกรรมโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิดตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
     ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.  ผูรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแต
     หาหมืน่บาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
(วัน/เดือน/ป ที่รายงาน)
       

ลายมือช่ือผูรายงาน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์.................................................................................................................. 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)..........................................  นามสกลุ...........................................................สญัชาติ............................................................................... 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.........................................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์................................  
ประเทศ.........................................................โทรศพัท์(ถ้ามี)........................................................................................  โทรสาร(ถ้ามี)......................................................................................................................... 
๑.๓ อาชพี ............................................................................................................. ....สถานที่ท างาน.................................................................................................ต าบล..................................................................  
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์..........................ประเทศ.....................................โทรศัพท์ (ถ้ามี).......................................................................................................   
โทรสาร(ถา้มี)............................................................  (  ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................  
ประเทศ.................................โทรศพัท์(ถ้ามี)....................................  มือถอื(ถ้ามี)..............................โทรสาร(ถ้ามี)..................................  อเีมล์(ถา้มี)......................................... (  ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดนิทาง  ใบส าคญัประจ าตัวคนต่างดา้ว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    

 อื่นๆ โปรดระบ.ุ...............................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถ้ามี).......................................  นามสกลุ..............................................สญัชาต.ิ............................................................  
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................... ................................................ 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์................................. 
ประเทศ...............................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)..............................................................................................  โทรสาร(ถ้ามี)............................................................................................................................. 
๒.๓ อาชพี ...............................................................................................................................................สถานที่ท างาน....................................................................ต าบล.................................................................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์..........................ประเทศ...............................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)..............................................................................................  
โทรสาร(ถา้มี)...................................... (  ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................................  
ประเทศ.................................โทรศพัท์ (ถ้ามี).....................................  มือถือ(ถา้มี)..............................โทรสาร(ถ้ามี)................................  อีเมล์(ถา้มี)......................................... (  ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดนิทาง ใบส าคญัประจ าตัวคนต่างดา้ว    หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน 
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบ.ุ...............................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 
                                                                               วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ประเภทธุรกรรม ค่าตอบแทนที่ช าระด้วยเงินสด (บาท) มูลค่าธุรกรรมที่ใชเ้งินสดจ านวน (บาท) 

  ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรพัย์   

  ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ   

   ที่ปรึกษาอื่นๆ โปรดระบุ...............................................................   

รวมเงิน (บาท)  

จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)  

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................ 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................. .................................. 

                                                                                                                                                                              
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

  แบบรายงาน                     รหสัผู้ประกอบอาชีพ           รหัสสาขา             ปี พ.ศ.       เดอืน     ล าดับที่ของธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๑ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

 
เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนท่ี ๔  

ส่วนที่ 
๕ 
 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 
 

ค าอธิบาย 
๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล  

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคย

รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงาน 
การแก้ไขนั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
 ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  
- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 

หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 
ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้  
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และในกรณีท่ีได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นท่ีปรึกษาเป็นเงินสด 
ให้ระบุจ านวนเงินสดที่ได้รับในช่องค่าตอบแทนท่ีช าระด้วยเงินสด และหรือระบุจ านวนเงินสดนอกจากท่ีเป็นค่าตอบแทนซึ่งลูกค้าได้ใช้ในการท าธุรกรรม 
อันเนื่องมาจากการให้ค าปรึกษาในช่องมูลค่าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด ท้ังนี้ เท่าท่ีผู้รายงานได้รับทราบถึงจ านวนเงินสดที่ลูกค้าได้ใช้ในการท าธุรกรรมดังกล่าว 

ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต ่
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  

 อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   
    



 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์.................................................................................................................. 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)............................................  นามสกุล........................................................สญัชาติ........................................................................ 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.....................................................................................................ต าบล................................................... อ าเภอ................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์......................  
ประเทศ...............................................................โทรศพัท์(ถ้ามี)......................................................................................  โทรสาร(ถ้ามี)...................................................................................................................... 
๑.๓ อาชพี .................................................................................................................สถานที่ท างาน........................................................................................ต าบล............................................................................  
อ าเภอ....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ................................................... โทรศัพท์(ถ้ามี)..............................................................................................   
โทรสาร(ถา้มี)............................................................  ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่......................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.........................................  
ประเทศ...............................โทรศัพท์ (ถ้ามี)...................................  มือถือ(ถา้มี)...............................โทรสาร(ถ้ามี)................................  อเีมล์(ถ้ามี)...................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................................ชื่อกลาง(ถา้มี)...........................................  นามสกุล..........................................สญัชาติ............................................... 
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................ 

๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล................................................... อ าเภอ....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
ประเทศ....................................................................โทรศพัท์ (ถา้มี).............................................................................  โทรสาร(ถ้ามี).......................................................................................................................... 
๒.๓ อาชพี ....................................................................................................................... สถานที่ท างาน...............................................................................ต าบล..............................................................................  
อ าเภอ.......................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................ประเทศ...............................................โทรศัพท์ (ถ้ามี)..................................................................................   
โทรสาร(ถา้มี).......................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์...................................  
ประเทศ...........................โทรศัพท์(ถ้ามี).................................  มือถือ(ถ้ามี)................................โทรสาร(ถ้ามี)..............................  อีเมล์(ถ้ามี)................................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../........./..............  วันหมดอายุ ........../.........../............... 
 
                                                                                                      วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ซื้อ 
ปริมาณหน่วยนับ 

(หน่วยนับ) 
จ านวนเงินสด (บาท) ขาย 

ปริมาณหน่วยนับ 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงินสด 
(บาท) 

 อัญมณี/เพชร/พลอย มูลค่า    อัญมณี/เพชร/พลอย มูลค่า   

 ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ มูลค่า    ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ มูลค่า   

 เครื่องประดับ อญัมณี/เพชร/พลอย มูลค่า    เครื่องประดับ อญัมณี/เพชร/พลอย มูลค่า   

  เงิน/นาก/ทองค าขาว มูลคา่    เงิน/นาก/ทองค าขาว มูลคา่   

 อื่นๆ ......................................... มูลค่า    อื่นๆ ......................................... มูลค่า   

รวม (บาท)  

จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)  

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................ 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................. .................................. 

                                                                                                                                                                                    
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

  แบบรายงาน                     รหัสผู้ประกอบอาชีพ           รหัสสาขา             ปี พ.ศ.        เดือน      ล าดับที่ของธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๒ 

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 
เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนท่ี ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 
 
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณี ท่ีเป็นนิติบุคคล 

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคย

รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงาน 
การแก้ไขนั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม ระบุปริมาณหน่วยนับของสินค้า เช่น ทองค า ๑ บาท  
หรือ เพชร ๑๐ กะรัต เป็นต้น และระบุจ านวนเงินสด 

ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต่         
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์.................................................................................................................. 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................ชือ่กลาง(ถ้ามี)..........................................  นามสกุล...........................................................สญัชาต.ิ............................................................................... 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.........................................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................  
ประเทศ........................................................โทรศพัท์(ถ้ามี)........................................................................................  โทรสาร(ถ้ามี).......................................................................................................................... 
๑.๓ อาชพี .................................................................................................................สถานที่ท างาน.................................................................................................ต าบล.................................................................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................ประเทศ.....................................โทรศพัท์(ถ้ามี)........................................................................................................   
โทรสาร(ถา้มี)............................................................  ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
 ประเทศ.................................โทรศพัท์(ถ้ามี)....................................  มือถอื(ถ้ามี)...............................โทรสาร(ถ้ามี)...............................  อเีมล์(ถา้มี).................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถา้มี).......................................  นามสกุล..............................................สัญชาติ............................................................. 
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................ 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................. 
ประเทศ............................................................................ โทรศพัท์(ถา้มี)...............................................................................................  โทรสาร(ถา้มี).............................................................................................. 
๒.๓ อาชพี ...............................................................................................................................................สถานที่ท างาน....................................................................................... ต าบล..............................................
อ าเภอ.............................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์..........................ประเทศ.........................................................โทรศัพท์ (ถ้ามี)...............................................................................  
โทรสาร(ถา้มี)...................................... ( ไม่มีข้อมูลในขอ้ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์...................................  
ประเทศ..................................โทรศพัท์(ถา้มี)....................................  มือถือ(ถา้มี)..............................โทรสาร(ถ้ามี)..................................  อีเมล์(ถ้ามี).................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 
                                                                                                      วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ธุรกรรม จ านวนเงินสด (บาท) ธุรกรรม จ านวนเงินสด (บาท) 

 ช าระเงินดาวน์   ช าระค่างวด   ขาย   ช าระเงินดาวน์   ช าระค่างวด   ขาย  

 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มูลค่า   รถตู้ มูลคา่  

 รถบรรทุก มูลค่า   รถอื่นๆ ............................................ มูลค่า  

รวม (บาท) 

จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) 

ย่ีห้อรถยนต์ ..................................  รุ่นของรถยนต์ ............................................ เลขทะเบียนรถยนต์ .......................... ปีของรถยนต์ โปรดระบุ ................... เลขที่สญัญา .................................................. 

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)........................................................................................................................................... ..... 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                          
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

  แบบรายงาน                     รหัสผู้ประกอบอาชีพ            รหัสสาขา             ปี พ.ศ.       เดือน     ล าดับทีข่องธุรกรรม 

 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๓ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 

 
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๓) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณี ท่ีเป็นนิติบุคคล 

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๓)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคย
รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไขนั้น  

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และ รายละเอียดตามท่ีก าหนด 

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้  
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร  
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม  

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจ านวนเงินสด 
ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้ แต่         
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่ า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



 
 
  
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์.................................................................................................................... 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................... ชื่อกลาง(ถ้ามี)..........................................  นามสกลุ...........................................................สญัชาติ........................................................................ 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.........................................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................... 
ประเทศ..................................................... โทรศพัท์(ถา้มี).....................................................................................................  โทรสาร(ถ้ามี)................................................................................................................. 
๑.๓ อาชพี .................................................................................................................สถานที่ท างาน.................................................................................................ต าบล.................................................................... 
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................ประเทศ.....................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)........................................................................................................   
โทรสาร(ถา้มี)............................................................  ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์...................................  
ประเทศ................................ โทรศพัท์(ถา้มี)...................................  มือถอื(ถ้ามี).................................โทรสาร(ถ้ามี)...................................  อเีมล(์ถ้ามี)................................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                          ออกใหโ้ดย......................................เม่ือ........../.......…/….......   วันหมดอายุ  ........../.......…/…....... 

    
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถา้มี).......................................  นามสกุล..............................................สัญชาติ.............................................................  
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................ 

๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................. 
ประเทศ............................................................................. โทรศพัท์(ถ้ามี).................................................................................  โทรสาร(ถา้มี)............................................................................................................ 
๒.๓ อาชพี ............................................................................................................................. ..................สถานที่ท างาน...................................................................................... ต าบล...............................................
อ าเภอ........................................ จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์.......................... ประเทศ............................................... โทรศพัท(์ถ้ามี)..........................................................................................  
โทรสาร(ถา้มี)...................................... ( ไม่มีข้อมูลในขอ้ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
ประเทศ...................................โทรศพัท์(ถ้ามี).....................................  มือถือ(ถา้มี)...............................โทรสาร(ถ้ามี).................................  อีเมล์(ถ้ามี)................................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 

                                                                                                                       วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดอืน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 
ประเภทการท าธุรกรรม      ซื้อ     ขาย 

 ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม  มูลค่า (บาท) มูลค่าที่ช าระเป็นเงินสด (บาท) วิธีการช าระส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) 
 บ้านพักอาศัย มูลค่า    
 อาคารพาณิชย์ มูลค่า    
 ห้องชุด มูลค่า    

 ที่ดิน มูลค่า    
 อาคารคลังสินค้า/โรงงาน มูลค่า    
 อาคารส านักงาน มูลค่า    
 พ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ มูลค่า    
 ขาย/จด ทะเบียนสิทธิอย่างอื่น    
 อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ................ มูลค่า    

รวม (บาท) .........................................................................   จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ........................................................................................................................... .................................. 
ต าแหน่งที่ดิน ระวาง .............................. เลขที่ดิน ................................... หน้าส ารวจ ..................................... ต าบล ............................................ อ าเภอ .................................... จังหวัด .......................... 
โฉนดที่ดิน เลขที่ ……………………….. เล่ม ............................. หน้า ............................. จ านวนที่ดิน .............................ไร่ ............................... งาน ...................................ตารางวา 
ที่อยู่ของสิ่งปลูกสรา้ง/ห้องชุด  ......................................................................................................................... ต าบล ............................................ อ าเภอ .................................... จังหวัด .............................. 
๓.๒ ช่ือผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี).............................................................................  ๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................ 

                                                                                                                          
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือช่ือผู้รายงาน 

แบบ ปปง.๑-๐๕-๔ 
แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

เลขที่ 
  แบบรายงาน               รหัสผู้ประกอบอาชีพ                          รหัสสาขา              ปี พ.ศ.       เดือน       ล าดับที่ของธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 
 
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม  หมายความว่า ผู้ซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล  

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๔)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคย

รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไข
นั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้  
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลกัษณะของธุรกรรม ให้ผู้รายงานระบุถึงมูลค่าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โดยระบุมูลค่ายอดรวมการซื้อหรือเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพย์ ๑ แห่ง และในกรณีมีการช าระเป็นเงินสดร่วมกับการช าระด้วยวิธีอื่น 
ผู้รายงานจะต้องกรอกข้อมูลท้ังส่วนท่ีช าระเป็นเงินสด และวิธีการช าระอื่นด้วย 

ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง 
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต่         
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์..................................................................................................................... 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี).................................................  นามสกลุ..............................................................สญัชาต.ิ....................................................................... 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่............................................................................................................ต าบล......................................... อ าเภอ........................................จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย์...........................  
ประเทศ.................................................................................... โทรศพัท์(ถา้มี)..................................................................................  โทรสาร(ถ้ามี)..................................................................................................... 
๑.๓ อาชพี .................................................................................................................สถานที่ท างาน................................................................................................................... ต าบล................................................  
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..............................ประเทศ.................................................. โทรศพัท์ (ถ้ามี)......................................................................................   
โทรสาร(ถา้มี)............................................................  ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่......................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.....................................  
ประเทศ.................................โทรศพัท์(ถ้ามี)..................................  มือถอื(ถ้ามี)................................โทรสาร(ถ้ามี)....................................  อเีมล์(ถ้ามี)................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               

ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../...........  วันหมดอายุ ........../........../............. 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)................................  นามสกุล..................................................สัญชาติ........................................................ 
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................................................... 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล...................................... อ าเภอ.......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
ประเทศ........................................................................................... โทรศพัท์(ถ้ามี)..............................................................  โทรสาร(ถ้ามี).................................................................................................................. 
๒.๓ อาชพี ...............................................................................................................................................สถานที่ท างาน................................................................................ ต าบล...................................................... 
อ าเภอ...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ......................................................โทรศพัท์(ถ้ามี).......................................................................  
โทรสาร(ถา้มี)..................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่......................................................................................ต าบล..................................อ าเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
ประเทศ.................................โทรศพัท์(ถ้ามี)....................................มือถอื(ถ้ามี)................................โทรสาร(ถ้ามี)...................................  อีเมล์(ถา้มี)...................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........./........../...........  วันหมดอายุ ........../.........../.......... 
 

                                                                                                                       วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดอืน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ซื้อ 
ปริมาณหน่วยนับ 

(หน่วยนับ) 
จ านวนเงินสด (บาท) ขาย 

ปริมาณหน่วยนับ 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงินสด (บาท) 

 โบราณวัตถ/ุศิลปวัตถ/ุพระเครื่อง มูลคา่    โบราณวัตถ/ุศิลปวัตถ/ุพระเครื่อง มูลคา่   

 เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรอือัญมณี มูลค่า    เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรอือัญมณี มูลค่า   
 รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า    รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า   
 เครื่องจักรกล/อะไหลใ่ชแ้ล้ว มูลค่า    เครื่องจักรกล/อะไหลใ่ชแ้ล้ว มูลค่า   
 อื่นๆ .................................................... มูลค่า    ขายทอดตลาด มูลคา่   

    อื่นๆ .................................................... มูลค่า   
รวม (บาท) .........................................................................   จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ........................................................................................................................... ................................... 
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)............................................................................................................................ .................... 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                    
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

  แบบรายงาน                     รหัสผู้ประกอบอาชีพ                       รหัสสาขา              ปี พ.ศ.          เดือน     ล าดับที่ของธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๕ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 
 
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณี ท่ีเป็นนิติบุคคล 

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคย

รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงาน 
การแก้ไขนั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้  
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้งของ 

นิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม  

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม ระบุปริมาณหน่วยนับของสินค้า เช่น ทองค า ๑ บาท  
หรือ เพชร ๑๐ กะรัต เป็นต้น และระบุจ านวนเงินสด 

ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต่         
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์............................................................................................................ 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................ชือ่กลาง(ถา้มี)..........................................  นามสกุล...........................................................สญัชาติ.......................................................... 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่....................................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์..............................  
ประเทศ.........................................................โทรศพัท์(ถา้มี)....................................................................... โทรสาร(ถ้ามี)......................................................... 
๑.๓ อาชพี .................................................................สถานที่ท างาน...........................................................ต าบล.......................................... อ าเภอ........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................................................ประเทศ.................................โทรศัพท์ (ถ้ามี)....................................................  โทรสาร(ถา้มี)............................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่................................................................ต าบล.........................................อ าเภอ........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................  
ประเทศ..................................โทรศพัท์(ถา้มี)............................................ มือถือ(ถา้มี)................................โทรสาร(ถ้ามี)............................ อีเมล์(ถ้ามี).......................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔) 
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               

ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถา้มี).......................................  นามสกุล..............................................สัญชาติ.........................................................  
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................................................ 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
ประเทศ..........................................................โทรศพัท์(ถา้มี)....................................................................  โทรสาร(ถา้มี)...................................... 
๒.๓ อาชพี ........................................................................สถานที่ท างาน...........................................................ต าบล........................................ อ าเภอ.....................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์.................................................ประเทศ......................................................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)........................................... โทรสาร(ถ้ามี)............................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่.......................................................................ต าบล.........................................อ าเภอ........................................จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์..........................  
ประเทศ..........................................โทรศพัท์(ถา้มี)........................................ มือถือ(ถา้มี)...............................โทรสาร(ถา้มี)..............................  อเีมล์(ถ้ามี).................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรบัรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 
                                                                                                                                         วันที่ท าธุรกรรม .......................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ธุรกรรม จ านวนเงินสด (บาท) 
 เงินใหส้ินเชื่อ มูลคา่          ช าระเงินคา่สินเชื่อ มูลค่า         การรับซือ้ มูลค่า          การซือ้ลด มูลค่า         การรับช่วงซื้อ มูลค่า            อื่นๆ ระบุ............................................ 
       เพื่อการตกแต่งบ้าน        เพื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี  
       เพือ่การซ่อมบ ารุงรถยนต ์       เพื่อซื้อวัตถุมีคา่  
       เพือ่การท่องเที่ยว       เพือ่การศกึษา  
       อื่นๆ ............................................................................................................................. ..........................  
รวม (บาท) .........................................................................   จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ........................................................................................................................... ................................... 
เลขทีส่ัญญาการท าธุรกรรม ...................................................................................................................... 
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี)............................................................................................................................ .................... 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................. ................................. 

                                                                                                                                                                                   
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

  แบบรายงาน                รหัสผู้ประกอบอาชีพ                            รหัสสาขา             ปี พ.ศ.        เดือน      ล าดับทีข่องธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๖ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

 
  

    
  

    
              

    
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 

 
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๖) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม  
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล  

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๖)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่ห้าแสนบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคยรายงาน
แล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไขนั้น  

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้  
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร  
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจ านวนเงินสด 
ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต่         
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์......................................................................................................... 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

เลือกประเภทธุรกรรมท่ีรายงาน          ธุรกรรมเงินสดเพือ่การช  าระเงินผา่นบัตร       ธุรกรรมเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นบัตร

 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)............................................  นามสกุล..............................................................สญัชาติ.............................................................. 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.................................................................................ต าบล.............................................. อ าเภอ.............................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย์....................................
ประเทศ...............................................โทรศพัท์(ถา้มี)................................................................... โทรสาร(ถ้ามี)......................................................... 
๑.๓ อาชพี ...........................................................สถานที่ท างาน....................................................ต าบล.............................................. อ าเภอ..........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์......................................ประเทศ............................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)..................................................................  โทรสาร(ถา้มี).............................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่...................................................................ต าบล......................................อ าเภอ.................................จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์.....................................
ประเทศ..............................................โทรศพัท์(ถา้มี).................................. มือถือ(ถา้มี).............................โทรสาร(ถ้ามี)...............................  อีเมล์(ถ้ามี)........................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถา้มี)............................................... นามสกุล.....................................................สญัชาติ..........................................  
หรือชื่อนติิบุคคล .................................................................................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................................................... 

๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง...................................................................................ต าบล................................... อ าเภอ........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
ประเทศ....................................................โทรศพัท์(ถา้มี)..................................................  โทรสาร(ถา้มี)............................................ 
๒.๓ อาชพี .............................................................สถานที่ท างาน...................................................ต าบล................................................ อ าเภอ........................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................................ประเทศ..............................................................โทรศพัท์(ถ้ามี)................................................ โทรสาร(ถ้ามี)........................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่..................................................ต าบล...................................................อ าเภอ..........................................จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...................................  
ประเทศ...................................โทรศพัท์(ถ้ามี)......................................... มือถือ(ถา้มี)...............................โทรสาร(ถ้ามี)............................. อีเมล์(ถา้มี)............................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรบัรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 
                                                                                                                                         วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ธุรกรรม จ านวน (บาท) ธุรกรรม จ านวน (บาท) 
 ใช้เงินสดซือ้บัตรเงินอิเลก็ทรอนกิส ์   ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตรเพือ่ใชเ้บิกถอนเงินสด             

หรือโอนมูลค่าเงินในบัตรไปยังบัญชขีองบัตรอื่น 
 

 ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตร เพือ่การใช้จ่ายผ่านบัตร  

 ขอคืนเงินสดอันเป็นมูลค่าในบัตรจากผู้รายงาน   อื่นๆ ....................................................................  

รวม (บาท) .........................................................................   จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ........................................................................................................................... ............................ 
รหัสลูกคา้หรือหมายเลขสมาชิก ระบุ  ...................................................................................................................... ...................................... 
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี)................................................................................................................................................. 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                    
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

แบบ ปปง.๑-๐๕-๗ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

เลขที่ 
  แบบรายงาน               รหัสผู้ประกอบอาชีพ                            รหัสสาขา             ปี พ.ศ.       เดือน       ล าดับที่ของธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 

 
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชพี ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกีย่วกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณี ท่ีเป็นนิติบุคคล 

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น 
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๗) เฉพาะท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
๘. ธุรกรรมเงินสดเพื่อการช าระเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส ์หมายความว่า ธุรกรรมท่ีเป็นการใช้เงินสดเพื่อซื้อบัตร หรือเพือ่การจ่ายเงินอันเป็นการช าระหนี้ผา่นบัตร  

รวมถึงการขอคืนเงินสดจากบริษัทผูอ้อกบัตร 
๙. ธุรกรรมเงินสดท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นบัตร หมายความว่า ธุรกรรมท่ีเป็นการใช้เงินสดเพื่อน าฝากเข้าบัญชภีายในบัตร เพือ่ท่ีเจ้าของบัตรจะสามารถโอนเงินจาก

บัญชี ให้แก่บัญชีในบัตรของผู้อื่นได้ หรือเพื่อท่ีจะเบิกถอนเป็นเงินสดจากบัตร หรือเพื่อท่ีจะเรียกเงินสดคืนจากบรษิัทผู้ออกบัตร 
๑๐. บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส ์

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคยรายงานแล้ว แต่

ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไขนั้น 
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวนเอกสารประกอบการ

รายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี ้
๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอยีดของผู้ท าธุรกรรมดังนี ้

ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  
-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอยีดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 

ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  
- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอยีดของการมอบหมาย 

หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 
ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรอืโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรอือีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอยีดตามท่ีก าหนด 

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอยีด ดังนี ้
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผูร้่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรอืผู้มอบอ านาจ หรือถิ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีต้ัง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะ

ประเภทการประกอบการ เชน่ ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรอือีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ 
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใชใ้นการท าธุรกรรม 

และรายละเอยีดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี ้(โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจ านวนเงินสด 
ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขยีนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง 
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไมต่้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปิดความจริงทีต่้องแจ้งให้พนกังานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกนิสองปี หรือปรับตัง้แต่         ห้าหมืน่
บาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทัง้นี้ การไมก่รอกแบบรายงานการท าธุรกรรมใหค้รบถ้วนทกุข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผิดทีต่้องระวางโทษดงักล่าวดว้ย   

 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ......................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์........................................................................................................ 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
. 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี).....................................................  นามสกลุ........................................................................สัญชาต.ิ...................................... 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.....................................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย์...........................  
ประเทศ.............................................................โทรศพัท์(ถา้มี)................................................................... โทรสาร(ถ้ามี)......................................................... 
๑.๓ อาชพี ........................................................................สถานที่ท างาน.....................................................ต าบล......................................... อ าเภอ...........................................จังหวัด.....................................

รหัสไปรษณีย์......................................ประเทศ........................................โทรศัพท์(ถ้ามี)........................................................ โทรสาร(ถ้ามี).............................................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์...........................  
ประเทศ....................................โทรศพัท์(ถา้มี).......................................  มือถอื(ถ้ามี).................................โทรสาร(ถ้ามี)..................................... อีเมล์(ถ้ามี).................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ชือ่กลาง(ถา้มี).............................................. นามสกุล................................................สญัชาติ......................................  
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................................ 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
ประเทศ........................................................โทรศพัท์(ถา้มี)..........................................................  โทรสาร(ถา้มี)........................................................... 
๒.๓ อาชพี ...................................................................................สถานที่ท างาน.................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์.................................................ประเทศ....................................................โทรศพัท์(ถ้ามี)....................................................... โทรสาร(ถ้ามี).......................................... ( ไม่มีข้อมูลในขอ้ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่.....................................................................ต าบล...........................................อ าเภอ.......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..........................  
ประเทศ..................................โทรศพัท์(ถา้มี).......................................  มือถอื(ถ้ามี)...................................โทรสาร(ถ้ามี)................................... อเีมล์(ถ้ามี)...................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรบัรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 
                                                                                                                                      วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

ธุรกรรม จ านวนเงินสด (บาท) ธุรกรรม จ านวนเงินสด (บาท) 
 ช าระ ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มูลค่า   อื่นๆ ......................................................................... มูลค่า  
 เบิกเงินสดล่วงหน้า มูลค่า    
รวม (บาท) .........................................................................   จ านวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ...................................................................................................................................... .................. 
เลขที่บตัรเครดิต ................................................................................. วันที่บัตรเริ่มใช้งาน .......................................................................... วันที่บตัรหมดอายุ ............................................................................. 
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................ 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                   
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 

  แบบรายงาน                   รหัสผู้ประกอบอาชีพ           รหัสสาขา              ปี พ.ศ.       เดือน      ล าดับทีข่องธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๘ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด 

 เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบมมาย มรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



 
 

๒ 

  
ค าอธิบาย 

๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๘) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณี ท่ีเป็นนิติบุคคล 

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๘)  

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคย

รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไข
นั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจ านวนเงินสด 
ข้อ ๓.๒  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
มมายเมตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต มากก่อใม้เกดิความเสียมายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ มรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ใม้พนักงานเจ้ามน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี มรือปรับตัง้แต่         
ม้ามมื่นบาทถึงม้าแสนบาท มรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมใม้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



$ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ......................................................................................................................................................................................... โทรศพัท ์....................................................................................................... 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 
เลือกประเภทธุรกรรมท่ีรายงาน     ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
 
 
 

 

กรณีลูกค้าท าธุรกรรมด้วยวธิีการอื่น  

         โปรดระบุชอ่งทางการส่งค าสั่ง .............................................................................................. หมายเลขบญัชขีองลกูค้า ................................................................................................ (ข้ามไปกรอกในส่วนท่ี 2) 
๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)................................................... นามสกุล.................................................................สัญชาต.ิ.............................................................. 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่........................................................................................ต าบล..................................................... อ าเภอ.................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์............................... 
ประเทศ........................................................โทรศพัท์(ถ้ามี).......................................................................... โทรสาร(ถ้ามี)........................................................... 
๑.๓ อาชพี ...............................................................สถานที่ท างาน...............................................................ต าบล................................................. อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์........................................ประเทศ.............................................โทรศัพท์(ถา้มี).................................................................. โทรสาร(ถา้มี)............................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่.....................................................................ต าบล......................................อ าเภอ.................................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์............................. 
ประเทศ.......................................โทรศพัท์(ถ้ามี)..........................................  มือถอื(ถ้ามี).............................โทรสาร(ถ้ามี)..................................... อีเมล์(ถ้ามี)............................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถา้มี).......................................  นามสกุล..........................................................สัญชาติ............................................  
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................ 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล................................................. อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์.............................. 
ประเทศ...............................................โทรศพัท์(ถ้ามี)..............................................  โทรสาร(ถ้ามี)...................................... 
๒.๓ อาชพี .......................................................สถานที่ท างาน...............................................ต าบล...................................... อ าเภอ.....................................จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
ประเทศ............................................................โทรศพัท์(ถา้มี).............................................. โทรสาร(ถา้มี)........................................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล..................................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
ประเทศ............................................โทรศพัท์(ถา้มี)...........................................  มือถอื(ถ้ามี).....................................โทรสาร(ถ้ามี)...................................... อเีมล์(ถ้ามี)................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรบัรองข้อความในทะเบียน 
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ  อื่นๆ โปรดระบ.ุ...............................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 
 
                                                                                                                    วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 
ชนิดของธุรกรรม  ในประเทศ     ระหว่างประเทศ 

ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม  โอนเงิน 
 รับเงินโอน 
 เติมมูลค่าในบัตร 
 อื่นๆ ระบุ ...................................................................................................  

 ช าระเงิน 
 ซื้อบัตรเงิน 
 ขอคืนเงิน/ถอนเงินจากบัตร 

  
รายละเอียดธุรกรรม จ านวนเงิน (บาท) ....................................................................... (จ านวนเงินเปน็ตัวอักษร..................................................................................................................บาท) 

(ถ้ามี) จ านวนเงินตราต่างประเทศ.......................................................................สกุลเงิน ................................. อตัราแลกเปลี่ยน ................................. 

  แบบรายงาน          รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชพี           รหัสสาขา              ปี พ.ศ.       เดือน      ล าดับที่ของธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๙ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงนิ 

หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



๒ 
 







๓.๒ รายละเอียดเพ่ิมเติมการท าธุรกรรม
(กรณีที่เป็นการรายงานธุรกรรม การซื้อ เติมมูลค่า ขอคืนเงินหรือถอนเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องกรอกในส่วนนี้ ) 

ข้อมูลของผู้ขอโอน ข้อมูลของผู้รับโอน 
(๑)ชื่อเต็มของผูข้อโอน  .............................................................................................................................. (๑)ชื่อเต็มของผู้รับโอน  .............................................................................................................................. 

(๒)  หมายเลขบญัชีทีข่อโอน หรอื   หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน 

ระบุหมายเลข .............................................................................................................................................. 
(๒)  หมายเลขบญัชีทีร่ับโอน หรือ   หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอนเงิน 
ระบุหมายเลข .............................................................................................................................................. 

(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพทีข่อโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับโอน) 
ระบุ................................................................................................... ประเทศ ........................................... 
 

(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่รับโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเปน็ผูข้อโอน) 
ระบุ................................................................................................... ประเทศ ........................................... 
* ไม่ต้องกรอก กรณีผู้รายงานเป็นผูร้ับช าระเงินเองและได้กรอกในข้อ (๑) แล้ว 

(๔) ที่อยู่ของผู้ขอโอน (ดูวิธีกรอกแบบในข้อ ๓.๑) 
ระบุ................................................................................................................................. ............................ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผูข้อโอน (ถ้ามี) ............................................................................................................ 
หรือ 

(๔) ที่อยู่ของผู้รับโอน (ดูวิธีกรอกแบบในข้อ ๓.๑) 
ระบุ............................................................................................................................. ....... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน (ถา้มี) ......................................................................................................... 
หรือ 

(๕)  เลขประจ าตัวประชาชน หรอื  เลขหนังสือเดินทาง ผู้ขอโอน หรือ  เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี 
(เฉพาะกรณีผูข้อโอนไม่มีหมายเลขบญัชีกบัสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชพีที่เป็นผู้สั่งโอน) 
ระบุ..............................................ออกโดย(ถ้ามี)...................................วันหมดอายุ(ถ้ามี)…..../....../….....
หรือ (๖)  วันเดือนปีเกดิ ………./………..../………… สถานทีเ่กิด ………………………………… 

(๕)  เลขประจ าตัวประชาชน หรอื  เลขหนังสือเดินทาง ผู้ขอโอน หรือ  เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี 
(เฉพาะกรณีผู้รับโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกับสถาบนัการเงิน/ผู้ประกอบอาชพีที่เป็นผู้รบัโอน) 
ระบุ..............................................ออกโดย(ถ้ามี)...................................วันหมดอายุ(ถ้ามี)…..../....../….....
หรือ (๖)  วันเดือนปีเกดิ ………./………..../………… สถานทีเ่กิด ………………………………… 

๓.๓ ช่ือผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................ 
๓.๔ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม................................................................................................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

ลายมือชื่อผูร้ายงาน 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 
(ต่อ) 

ส่วนที่ ๔  
ส่วนที่ ๕ 
 



๓ 
 

ค าอธิบาย 
๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้รายงาน 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ส่งค าสั่ง 

ท าธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณี ท่ีเป็นนิติบุคคล 

มอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น  
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)  และ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการ

ควบคุมดูแลธุรกิจบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถาบันการเงิน 
๘. ธุรกรรมเงินสด  หมายความว่า  การท าธุรกรรมท่ีผู้ท าธุรกรรมถือเงินสดมาท าธุรกรรม 
๙. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน  หมายความว่า การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
๑๐. ลูกค้าท าธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น หมายความว่า ลูกค้าขอท าธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น ซึ่งไม่ใช่การติดต่อขอท าธุรกรรม ต่อหน้าพนักงานของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน  

 ณ ส านักงานหรือสถานท่ีของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน  
๑๑. กรณีค าสั่งจ่ายเงินในดราฟต์ หมายความว่า ผู้รายงานเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีโอนเงินเพื่อเป็นการจ่ายเงินตามมูลค่าในตราสารทางการเงินท่ีมีลักษณะเป็นค าสั่งจ่ายเงินซึ่งผู้รายงาน

ได้ออกให้แก่ลูกค้า และในตราสารทางการเงินดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ก าหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงิน ได้แก่ เชื่อเต็มของผู้รับเงินเท่านั้น  
๑๒. บัตร  หมายความว่า  บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรอืกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทการให้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ 

 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังนี้ รวมถึงการใช้บริการในลักษณะเดียวกันท่ีใช้หมายเลขเฉพาะ หรือหมายเลขบัญชีท่ีออก  
 โดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) แทนการออกบัตร ด้วย 

๑๓. ผู้ขอโอน หมายความว่า ลูกค้าท่ีเป็นผู้สั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ท าการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
๑๔. ผู้รับโอน หมายความว่า ลูกค้าท่ีเป็นผู้รับโอนเงินหรือรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม 
๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด “ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทข้ึนไป” หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่า “ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทข้ึนไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคยรายงานแล้ว 
แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไขนั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวนเอกสาร
ประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทัง้ส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีท่ีเป็นการส่งค าสั่งหรือค าขอท าธุรกรรมโดยใช้วิธีการอื่นท่ีไม่ใช่การท าธุรกรรมต่อหน้าพนักงานของ   ผู้รายงาน ให้เลือกช่อง “กรณีท่ีลูกค้าท าธุรกรรม 
ด้วยวิธีการอื่น” พร้อมกับกรอก วิธีการส่งค าสั่ง และหมายเลขบัญชีของผู้ส่งค าสั่ง ซึ่งอยู่ส่วนบนก่อนข้อ ๑.๑ และข้ามไปกรอกข้อมูลของผู้สั่ง/ขอท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ 

- กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  



๔ 
 

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ ๒.๑   ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ 

 ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก   
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยใหร้ะบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจ านวนเงินสด พร้อมระบุรายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ใหร้ะบุข้อมูลเพิ่มเติมของ ประเภท/.ลักษณะการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม, หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะ และท่ีอยู่ของผู้โอนและผู้รับโอน 

ซึ่งหากไม่สามารถระบุท่ีอยู่ได้ให้ระบุเป็น หมายเลขประจ าตัวประชาชน, รหัสลูกค้าหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางพร้อมท้ังประเทศท่ีออกหมายเลขดังกล่าวให้  
หรือหากไม่สามารถระบุหมายเลขใดๆได้ให้ระบุเป็นวันเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดได้ 

 การระบุชื่อเต็มของผู้ขอโอนหรือผู้รับโอน ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อ ชื่อกลาง(ถ้ามี) และนามสกุล ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อเต็มของนิติบุคคล  
 กรณีท่ีผู้รายงานเป็นฝ่ายขอโอน ให้ผู้รายงานระบุท่ีอยู่ของลูกค้าผู้รับโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือส่งข้อมูล “ท่ีอยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลท่ีระบุ

ทดแทนได้ ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น)” ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ  "ท่ีอยู่ของผู้รับโอน 
(หรือข้อมูลท่ีระบุทดแทนได้ ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น) " มาพร้อมกับค าสั่งโอนเงิน ท้ังนี้ หากส านักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง  "ท่ีอยู่ของผู้รับโอน" ผู้รายงานต้อง
จัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อส านักงานภายใน ๓ วันท าการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันท าการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ  
นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ 

 กรณีท่ีผู้รายงานเป็น ฝ่ายรับโอน ให้ผู้รายงานระบุท่ีอยู่ของลูกค้าผู้ขอโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูล “ท่ีอยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลท่ีระบุทดแทนได้  
ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น)” ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ท่ีอยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูล
ท่ีระบุทดแทนได้ ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น) " มาพร้อมกับค าสั่งโอนเงิน ท้ังนี้ หากส านักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง  "ท่ีอยู่ของผู้ขอโอน" ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูล
ดังกล่าวแจ้งต่อส านักงานภายใน ๓ วันท าการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันท าการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันท่ีได้รับ 
ค าร้องขอ 

 กรณีท่ีเป็นการช าระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานระบุข้อมูลของลูกค้าผู้ช าระเงิน และ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผู้รายงานรับช าระเงินแทน ในส่วนท่ี ๓.๒  
ในส่วนข้อมูลของผู้ขอโอน และข้อมูลของผู้รับโอนตามล าดับ ในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นผู้รับช าระเงินนั้นเอง ในส่วนของข้อมูลผู้รับช าระเงิน ให้ระบุเป็นข้อมูล 
ของผู้รายงาน  

 กรณีมีการท าธุรกรรมโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ  ให้ระบุจ านวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน 
       ข้อ ๓.๒    ให้ระบุข้อมูลของผู้ขอโอนและข้อมูลของผู้รับโอน ในส่วนของ รายละเอียดเพิ่มเติมการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม, หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง
เฉพาะในการโอนเงิน กรณีเป็นข้อมูลแบบเดียวกันกับท่ีระบุไว้แล้วในส่วนท่ี ๑ หรือส่วนท่ี ๒ ให้น ารายละเอียดดังกล่าวมากรอกไว้ในข้อนี้ด้วย 

ข้อ ๓.๓  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๔  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  

๗. ส่วนท่ี ๔   ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง 
 

หมายเหต ุ ๑.   การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 
๒.   ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต ่

ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท   หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมใหค้รบถว้นทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีค าว่า “(ถ้ามี)”  
และข้อที่ได้รับการอนุโลมตามเงื่อนไขที่ระบุในวงเล็บ อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย    

๓.   แบบ ปปง. ๑-๐๕-๙ ใช้ในกรณีที่สถาบันการเงนิมีหน้าทีต่้องรายงานการท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ ๑๓ (๒) เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การโอนเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 



แบบรายงานการท าธุรกรรม 

ที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้ประกอบอาชพี ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท ์.................................................................................................................... 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามทีก่ าหนดไว้ทุกข้อ) 

 รายงานฉบับหลกั     รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งที่ ..................... ลงวันที่.............................................     รวมเอกสารจ านวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

 
 
 
 
 
 

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................ชือ่กลาง(ถ้ามี)..........................................  นามสกุล...........................................................สญัชาต.ิ............................................................................... 
 ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
๑.๒ ที่อยู่.........................................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................  
ประเทศ......................................................................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)...................................................................  โทรสาร(ถ้ามี)................................................................................................................. 
๑.๓ อาชพี .................................................................................................................สถานที่ท างาน.................................................................................................ต าบล...................................................................  
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................ประเทศ.....................................โทรศพัท์ (ถ้ามี)....................................................................................................... 
โทรสาร(ถา้มี)............................................................  ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓) 
๑.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์..................................  
ประเทศ...................................โทรศพัท์(ถ้ามี)....................................  มือถอื(ถ้ามี)...............................โทรสาร(ถ้ามี)...........................  อเีมล์(ถ้ามี)........................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั    
 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่                                                                                               
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
 
 
 

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถา้มี).......................................  นามสกุล..............................................สัญชาติ.............................................................  
หรือชื่อนติิบุคคล ............................................................................................................................. ....... เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................................................... 
๒.๒ ที่อยู่/สถานทีต่ั้ง........................................................................................ต าบล........................................ อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
ประเทศ............................................................................................................โทรศพัท์ (ถา้มี)...............................................................  โทรสาร(ถา้มี).............................................................................................. 
๒.๓ อาชพี ...............................................................................................................................................สถานที่ท างาน....................................................................................ต าบล................................................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................ประเทศ...............................................โทรศัพท์ (ถ้ามี).............................................................................................  
โทรสาร(ถา้มี).............................................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓) 
๒.๔ สถานทีส่ะดวกในการติดตอ่........................................................................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
ประเทศ..................................โทรศพัท์(ถา้มี).....................................  มือถอื(ถ้ามี)..................................โทรสาร(ถ้ามี)...................................  อีเมล์(ถ้ามี)............................................. ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานทีใ่ช้ในการท าธุรกรรม  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว    หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองค์กรรฐั  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกใหโ้ดย...................................................................เม่ือ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

 
                                                                                                                                                                                         วันที่ท าธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................ 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการท าธุรกรรม 

 ๑.การให้ค าแนะน า หรือการเป็นที่ปรกึษาในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทนุ 
 ๒.การค้าอญัมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองค า 

 ๓.การค้าหรอืให้เช่าซือ้รถยนต ์
 ๔.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรพัย์ 
 ๕.การค้าของเกา่ 

 ๖.สินเชื่อส่วนบุคคล 
 ๗.บัตรเงินอเิล็กทรอนิกส ์
 ๘.บัตรเครดิต 
 ๙. การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส ์
 ๑๐. อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................................................................... 

๓.๒ มูลค่าธุรกรรม (บาท) ....................................................................... (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร..............................................................................................................................................................บาท) 
(ถ้ามี) จ านวนเงินตราต่างประเทศ.......................................................................สกุลเงิน ................................. อตัราแลกเปลี่ยน ................................. 
๓.๓ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................. 
๓.๔ วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม............................................................................................................................. ................................................... 

 
 
 

  แบบรายงาน         รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชพี           รหัสสาขา              ปี พ.ศ.       เดือน      ล าดับทีข่องธุรกรรม 
 

     
  

        
  

      
  

              
แบบ ปปง.๑-๐๕-๑๐ 

เลขที่ 

ส่วนที่ ๑ ผูท้ า
ธุรกรรม 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม 

 
  

    
  

     
  

   
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผูม้อบอ านาจ ☐ ผู้ร่วมท าธุรกรรม       

☐ ผู้มอบหมาย           

☐ ผู้มอบอ านาจ          

 

 
  

    
  

     
  

   



 ๒ 

 
  

 ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการท าธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ท ากันอยู่ตามปกติ  ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดมูลฐาน 

 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  ธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ผิดปรกต ิ
 ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ  อื่นๆ   ................................................................................................................... 
          
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอนัควรสงสัย มีดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
                                                                                                                                          ลายมือชื่อผู้รายงาน 

 
 ค าอธิบาย 
๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมท่ีมีความซับซ้อนผิดไปจากการท าธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีท ากันตามปกติ ธุรกรรมท่ี ขาดความเป็นไป

ได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

๔. ผู้ท าธุรกรรม หมายความว่า บุคคลท่ีมาติดต่อขอท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) - (๙) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอ านาจ หมายความว่า บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอ านาจ ในกรณีท่ีเป็น 

นิติบุคคลมอบอ านาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น 
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้มีอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้บริหารท่ีมีอ านาจกระท าการแทนของสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ในการรายงานการท า

ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๘. หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 
๙. ในส่วนท่ี ๓ ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
๑๐. ในส่วนท่ี ๔ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัย  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยโดยละเอียด 
๑๑. ในส่วนท่ี ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุ

จ านวนเอกสารประกอบในรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้  
๑๓. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก   

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 

ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย 



 ๓ 

 
วิธีกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

๑. เม่ือมีการท าธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการท าธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ท้ังนี้ในกรณีท่ีเคยรายงานแล้ว แต่ต้องการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งท่ีแก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันท่ีท่ีรายงานการแก้ไขนั้น 

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจ านวน
เอกสารประกอบการรายงานท้ังหมด ในช่อง “รวมเอกสารจ านวนทั้งส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มนี้ 

๓. ส่วนท่ี ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ท าธุรกรรมดังนี้ 
ข้อ ๑.๑  ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ท าธุรกรรม  

-   กรณีผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมท าธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ในส่วนท่ี ๒ ด้วย  

- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย 
หรือมอบอ านาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 

ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ท าธุรกรรม หรือถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ท าธุรกรรม 
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ท าธุรกรรม  
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานท่ีผู้ท าธุรกรรมใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามท่ีก าหนด  

๔. ส่วนท่ี ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ ๒.๑  ชื่อของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีก าหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หรือถ่ิน ท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว (หรือสถานท่ีตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจ  
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอ านาจท่ีใช้ประกอบการท าธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนท่ี ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันท่ีท าธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และในกรณีท่ีเลือกเป็นอื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 
ของประเภทลักษณะการท าธุรกรรมด้วย 

ข้อ ๓.๒  ให้ระบุมูลค่าธุรกรรมเป็นจ านวนเงินบาท และหากธุรกรรมนั้นมีการท าธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจ านวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน  
 และอัตราแลกเปลี่ยน 
ข้อ ๓.๓  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการท าธุรกรรม (ถ้ามี) 
ข้อ ๓.๔  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม 

๗. ส่วนท่ี ๔ เหตุอันควรสงสัย ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ 
 ให้ระบุประเภทของเหตุอันควรสงสัย โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภทของเหตุอันควรสงสัย 
 ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย 

๘. ส่วนท่ี ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ท่ีรายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง  
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการท าธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปดิความจริงทีต่้องแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้แต่         
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ทัง้นี้ การไม่กรอกแบบรายงานการท าธุรกรรมให้ครบถว้นทุกข้อ ยกเวน้ ในข้อที่มคี าว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิทีต่้องระวางโทษดงักล่าวด้วย   

 



ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
ตาราง ๑ 

ประเภท รายการ 
ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด  

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๑ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม ให้ระบุข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้ท าธุรกรรมโดยจะมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 (เฉพาะแบบรายงาน ปปง. ๑-๐๕-๙) 

หากเป็น “กรณีลูกค้าท าธุรกรรมด้วยวิธีการอ่ืน” ให้ระบุข้อมูล 
o ช่องทางการส่งค าสั่ง 
o หมายเลขบัญชีของลูกค้า 
และสามารถที่จะข้ามไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ ๒ ได้ 

 ข้อมูลชื่อของผู้ท าธุรกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ, 
นามสกุล, ชื่อกลาง(ถ้ามี), สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด(ถ้าม)ี 

 ข้อมูลที่ระบุว่า 
o ท าธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมท าธุรกรรม ให้ระบุ

รายละเอียดของผู้ร่วมท าธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) หรือ 
o ท าธุรกรรมแทนผู้อ่ืน (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย

หรือผู้มอบอ านาจในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
 ข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย 

o ประเภทของหลักฐานในการท าธุรกรรม 
o บัตรประจ าตัวประชาชน 
o บัตรข้าราชการ 
o บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
o หนังสือเดินทาง 
o ใบส าคัญคนต่างด้าว 
o บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ 
o อ่ืนๆ (ให้ระบุชื่อของหลักฐานที่ใช้ด้วย) 

o เลขที่ของหลักฐานในการท าธุรกรรม 
o ออกให้โดย(ถ้าม)ี – ให้ระบุหน่วยงานที่ออกหลักฐานในการ 

ท าธุรกรรม 



๒ 
 

ประเภท รายการ 
o ออกให้เมื่อวันที่(ถ้ามี) 
o วันหมดอาย(ุถ้ามี) 

 ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือตามหน้าบัตรประชาชน  
(ไม่จ าเป็นต้องระบุ หากประเภทของหลักฐานในการท าธุรกรรมเป็น 
“บัตรประจ าตัวประชาชน”) ซึ่งประกอบด้วย 
o ที่อยู่เลขที่  
o หมู่ที(่ถ้าม)ี 
o หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) 
o ซอย(ถ้ามี) 
o ถนน(ถ้าม)ี 
o แขวง/ต าบล 
o เขต/อ าเภอ 
o จังหวัด 
o รหัสไปรษณีย์ 
o ประเทศ 
o หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 

 ข้อมูลสถานที่สะดวกในการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วย 
o ที่อยู่เลขที่ 
o หมู่ที่(ถ้ามี) 
o หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) 
o ซอย(ถ้ามี) 
o ถนน(ถ้าม)ี 
o แขวง/ต าบล 
o เขต/อ าเภอ 
o จังหวัด 
o รหัสไปรษณีย์ 
o ประเทศ 
o หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 
o อีเมล์(ถ้ามี) 
*ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูล  
ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล”  

 ข้อมูลอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 
o อาชีพ 
o ชื่อของสถานที่ท างาน 



๓ 
 

ประเภท รายการ 
o ที่อยู่ของสถานที่ท างาน 

o สถานที่ท างาน(ที่อยู่) 
o อ าเภอ 
o จังหวัด 
o รหัสไปรษณีย์ 
o ประเทศ 

o หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 
*ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูล  
ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล” 

ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

เป็นการระบุข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ โดยจะมี
รายละเอียดดังนี้ 
(ในส่วนนี้สามารถระบุ “ผู้ร่วมท าธุรกรรม ผู้มอบอ านาจ  
หรือผู้มอบหมาย” ได้มากกว่า ๑ รายการ) 

 ข้อมูลประเภทของผู้ร่วมท าธุรกรรม 
o ผู้ร่วมท าธุรกรรม 
o ผู้มอบหมาย 
o ผู้มอบอ านาจ 

 ชื่อของบุคคล หรือนิติบุคคล 
ในกรณีบุคคล ให้ระบุข้อมูลชื่อของผู้ท าธุรกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย 
ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อกลาง(ถ้ามี), สัญชาติ, วันเดือน 
ปีเกิด(ถ้าม)ี 
ในกรณีนิติบุคคล ให้ระบุ 
o ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน และ 
o เลขทะเบียนนิติบุคคล (๑๓ หลัก) 

 ข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการท าธุรกรรม(ถ้าม)ี ซึ่งประกอบด้วย 
o ประเภทของหลักฐานในการท าธุรกรรม 

o บัตรประจ าตัวประชาชน 
o บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
o หนังสือเดินทาง 
o ใบส าคัญคนต่างด้าว 
o หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียน 

ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
o บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ 
o อ่ืนๆ (ให้ระบุชื่อของหลักฐานที่ใช้ด้วย) 

o เลขที่ของหลักฐานในการท าธุรกรรม 
o ออกให้โดย(ถ้าม)ี – ให้ระบุหน่วยงานที่ออกหลักฐานในการ 



๔ 
 

ประเภท รายการ 
ท าธุรกรรม 

o ออกให้เมื่อวันที่(ถ้ามี) 
o วันหมดอาย(ุถ้ามี) 

 ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ตามหน้าบัตรประชาชน หรือที่อยู่ 
ที่จดทะเบียนบริษัท (ไม่จ าเป็นต้องระบุ หากประเภทของหลักฐาน
ในการท าธุรกรรมเป็น “บัตรประจ าตัวประชาชน”) ซึ่งประกอบด้วย 
o ที่อยู่เลขที่  
o หมู่ที(่ถ้าม)ี 
o หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) 
o ซอย(ถ้ามี) 
o ถนน(ถ้าม)ี 
o แขวง/ต าบล 
o เขต/อ าเภอ 
o จังหวัด 
o รหัสไปรษณีย์ 
o ประเทศ 
o หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 

 ข้อมูลสถานที่สะดวกในการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วย 
o ที่อยู่เลขที่  
o หมู่ที(่ถ้าม)ี 
o หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) 
o ซอย(ถ้ามี) 
o ถนน(ถ้าม)ี 
o แขวง/ต าบล 
o เขต/อ าเภอ 
o จังหวัด 
o รหัสไปรษณีย์ 
o ประเทศ 
o หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 
o อีเมล์(ถ้ามี) 
*ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูล  
ให้ระบุว่า “ไมม่ีข้อมูล” 

 ข้อมูลอาชีพ (ให้ระบุกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ซึ่งประกอบด้วย 
o อาชีพ 
o ชื่อของสถานที่ท างาน 



๕ 
 

ประเภท รายการ 
o ที่อยู่ของสถานที่ท างาน 

o สถานที่ท างาน(ที่อยู่) 
o ต าบล 
o อ าเภอ 
o จังหวัด 
o รหัสไปรษณีย์ 
o ประเทศ 

o หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้าม)ี 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 
*ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ท าธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูล  
ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล” 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ 

o ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพ่ือครอบง ากิจการ 

o ที่ปรึกษาอ่ืนๆ 
o ค่าตอบแทนที่ช าระด้วยเงินสด (บาท) 
o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 

 ข้อมูลมลูค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 
 



๖ 
 

ตาราง ๒ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๒ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ซ้ือ 
o ขาย 

o เป็นธุรกรรม ซื้อ/ขาย 
o อัญมณี/เพชร/พลอย 
o ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ 
o เครื่องประดับ อัญมณี/เพชร/พลอย 
o เงิน/นาก/ทองค าขาว 
o อ่ืนๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) 

o ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ) เช่น ๑๐ บาท (ส าหรับทองค า) 
o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 

 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 
 



๗ 
 

ตาราง ๓ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๓ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ช าระเงินดาวน์ 
o ช าระค่างวด 
o ขาย 

o ธุรกรรม 
o รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
o รถบรรทุก 
o รถตู ้
o อ่ืนๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) 

o รายละเอียด 
o ยี่ห้อรถยนต์ 
o รุ่นของรถยนต์ 
o เลขทะเบียนรถยนต์ 
o ปีของรถยนต์ 
o เลขที่สัญญา 

o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 
 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  

(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 
 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 



๘ 
 

ตาราง ๔ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๔ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ซ้ือ 
o ขาย 

o ธุรกรรม 
o บ้านพักอาศัย 
o อาคารพาณิชย์ 
o ห้องชุด 
o ที่ดิน 
o อาคารคลังสินค้า/โรงงาน 
o อาคารส านักงาน 
o พ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ 
o ขาย/จดทะเบียนสิทธิอย่างอ่ืน 
o อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) 

o ต าแหน่งที่ดิน 
o ระวาง 
o เลขที่ดิน 
o หน้าส ารวจ 
o ต าบล 
o อ าเภอ 
o จังหวัด 
 



๙ 
 

ประเภท รายการ 
o โฉนดที่ดิน 

o เลขที่ 
o เล่ม 
o หน้า 
o จ านวนที่ดิน (ไร่,งาน,ตารางวา) 

o ที่อยู่ของสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด 
o ที่อยู่ 
o ต าบล 
o อ าเภอ 
o จังหวัด 

o มูลค่า (บาท) 
o มูลค่าที่ช าระเป็นเงินสด (บาท) 
o วิธีการช าระส่วนที่เหลือ(ถ้าม)ี 

 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 



๑๐ 
 

ตาราง ๕ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๕ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอยีดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ซ้ือ 
o ขาย 

o ธุรกรรม 
o โบราณวัตถ/ุศิลปวัตถุ/พระเครื่อง 
o เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี 
o รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
o เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว 
o ขายทอดตลาด (กรณี ประเภท/ลักษณะการท า

ธุรกรรม เป็น “ขาย” เท่านั้น) 
o อ่ืนๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) 

o ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ) เช่น ๑๐ บาท (ส าหรับทองค า) 
o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 

 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 



๑๑ 
 

ตาราง ๖ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๖ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o เงินให้สินเชื่อ 
o ช าระเงินค่าสินเชื่อ 
o การรับซื้อ 
o การซื้อลด 
o การรบัช่วงซื้อ 
o อ่ืนๆ (ระบุรายละเอียดด้วย) 

o วัตถุประสงค์ 
o เพ่ือการตกแต่งบ้าน 
o เพ่ือการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
o เพ่ือการท่องเที่ยว 
o เพ่ือการศึกษา 
o เพ่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี 
o เพ่ือซื้อวัตถุมีค่า 
o อ่ืนๆ (ต้องระบุวัตถุประสงค์) 

o เลขที่สัญญาการท าธุรกรรม 
o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 

 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 



๑๒ 
 

ตาราง ๗ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๗ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
 ระบุประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน 

o ธุรกรรมเงินสดเพื่อการช าระเงินผ่านบัตร 
o ธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านบัตร 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ใช้เงินสดซื้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
o ใช้เงินสดเพ่ิมมูลค่าในบัตร เพ่ือการใช้จ่ายผ่านบัตร 
o ขอคืนเงินสดอันเป็นมูลค่าในบัตรจากผู้รายงาน 
o ใช้เงินสดเพ่ิมมูลค่าในบัตรเพ่ือใช้เบิกถอนเงินสด             

หรือโอนมูลค่าเงินในบัตรไปยังบัญชีของบัตรอื่น 
o อ่ืนๆ (โปรดระบุประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม) 

o รหัสลูกค้า หรือหมายเลขสมาชิก 
o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 

 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 
 



๑๓ 
 

ตาราง ๘ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมลูเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๘ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o ช าระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 
o เบิกเงินสดล่วงหน้า 
o อ่ืนๆ (โปรดระบุประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม) 

o เลขที่บัตรเครดิต 
o วันที่เริ่มใช้งานบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ 
o มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมจ านวน (บาท) 

 ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
(หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 



๑๔ 
 

ตาราง ๙ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด 

เช่น ปปง. ๑-๐๕-๙ 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
 ระบุประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน 

o ธุรกรรมเงินสด 
o ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม 
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ชนิดของธุรกรรม 

o ในประเทศ 
o ระหว่างประเทศ 

o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 
o โอนเงิน 
o รับเงินโอน 
o เติมมูลค่าในบัตร 
o ช าระเงิน 
o ซื้อบัตรเงิน 
o ขอคืนเงิน/ถอนเงินจากบัตร 
o อ่ืน (โปรดระบุ) 

* บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
o รายละเอียดของการโอนเงินดังนี้ 

ข้อมูลของผู้ขอโอน 
o ชื่อเต็มของผู้ขอโอน (*) 
o หมายเลขบัญชีที่ขอโอน หรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะ

ในการโอนเงิน 
o ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ที่ผู้ขอโอนไปใช้

บริการโอนเงิน และระบุประเทศที่สถาบันการเงิน/



๑๕ 
 

ประเภท รายการ 
หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับโอน) 

o ที่อยู่(**)ของผู้ขอโอน 
o ที่อยู่ที่ติดต่อได้(**)ของผู้ขอโอน(ถ้ามี) 

ข้อมูลของผู้รบัโอน 
o ชื่อเต็มของผู้รับโอน (*) 
o หมายเลขบัญชีที่ของผู้รับโอน หรือหมายเลขอ้างอิง

เฉพาะในการรับโอนเงิน 
o ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ที่ผู้รับโอนไปใช้

บริการโอนเงิน และระบุประเทศที่สถาบันการเงิน/
หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ (ไม่ต้องกรอก กรณีผู้รายงาน 
เป็นผู้ขอโอน หรอืกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับช าระเงินเอง
และได้กรอกในข้อชื่อเต็มของผู้รับโอนแล้ว) 

o ที่อยู่(**)ของผู้รับโอน 
o ที่อยู่ที่ติดต่อได้(**)ของผู้รับโอน(ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ 
๑. ผู้ขอโอน หมายความว่า ลูกค้าที่เป็นผู้สั่งให้สถาบันการเงิน 

หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ท าการโอนเงินหรือ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ผู้รับโอน หมายความว่า ลูกค้าที่เป็นผู้รับโอนเงินหรือรับการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. กรณีท่ีเป็นการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานระบุ
ข้อมูลของลูกค้าผู้ช าระเงิน และบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่ผู้รายงานรับช าระเงินแทน ในส่วนที่ ๓.๒ ในส่วนข้อมูล 
ของผู้ขอโอน และข้อมูลของผู้รับโอนตามล าดับ ในกรณีท่ี
ผู้รายงานเป็นผู้รับช าระเงินนั้นเอง ในส่วนของข้อมูล 
ผู้รับช าระเงิน ให้ระบุเป็นข้อมูลของผู้รายงาน 

 
*ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อและนามสกุล ถ้าเป็นนิติบุคคล
ให้ระบุชื่อเต็มของนิติบุคคล โดยจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
** ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่ที่เป็นที่พักถาวร เป็นถิ่นที่อยู่ ที่อยู่ที่ติดต่อ 
เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (อาจใช้เป็นที่อยู่ของโรงแรม 
ที่พักได้) และหากไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ให้ระบุเป็นหมายเลข
ประจ าตัว, เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
พร้อมทั้งข้อมูลประเทศท่ีออกให้(ถ้ามี) และวันหมดอายุของ
หมายเลขข้างต้น(ถ้าม)ี หากไม่สามารถระบุทั้งที่อยู่และหมายเลข 
ที่กล่าวข้างต้นได้ ให้ระบุวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด 

 กรณีท่ีผู้รายงานเป็นฝ่ายขอโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ 
ของลูกค้าผู้รับโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือ



๑๖ 
 

ประเภท รายการ 
ส่งข้อมูล “ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ 
ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น)” ได ้เนื่องจากเป็นการโอนเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงิน 
ผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ “ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูล 
ที่ระบุทดแทนได้ ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น)” มาพร้อมกับ
ค าสั่งโอนเงิน  ทั้งนี้ หากส านักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง 
“ที่อยู่ของผู้รับโอน” ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าว
แจ้งต่อส านักงานภายใน ๓ วันท าการ กรณีเป็นการโอน
ภายในประเทศ หรือภายใน ๑๐ วันท าการ กรณีเป็นการ
โอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 กรณีท่ีผู้รายงานเป็นฝ่ายรับโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของ
ลูกค้าผู้ขอโอนเงิน เว้นแต่ไม่สามารถได้รับข้อมูล “ที่อยู่
ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ ตามที่ก าหนดไว้
ข้างต้น)” ได ้เนื่องจากเป็นการโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่ง
ข้อความ “ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ 
ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น)” มาพร้อมกับค าสั่งโอนเงิน  ทั้งนี้ 
หากส านักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง “ที่อยู่ของผู้ขอ
โอน” ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อส านักงาน
ภายใน ๓ วันท าการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ 
หรือภายใน ๑๐ วันท าการ กรณีเป็นการโอนเงินข้าม
ประเทศ นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

o ข้อมูลมูลค่าท่ีลูกค้าใช้ในการท าธุรกรรม (หน่วยเป็นบาท)  
และระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในกรณีมีการท าธุรกรรมโดยใช้เงินสกุล
ต่างประเทศ 
o จ านวนเงินตราต่างประเทศ  
o สกุลเงิน 
o อัตราแลกเปลี่ยน 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 
จ. ส่วนที่ ๔ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 
 
 



๑๗ 
 

ตาราง ๑๐ 
ประเภท รายการ 

ก. ข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร”) 
 ข้อมูลชื่อผู้ประกอบอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ของผู้ประกอบอาชีพ 
 ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข 

ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย 
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ท าธุรกรรม <รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมท าธุรกรรม  
ผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบหมาย 

<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑> 

ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม 

เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลวันที่ท าธุรกรรม 
 [ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] 

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย 
o ประเภท/ลักษณะการท าธุรกรรม 

o การให้ค าแนะน า หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท า
ธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย
เงินทุน 

o การค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับ
ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองค า 

o การค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ 
o นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
o การค้าของเก่า 
o สินเชื่อส่วนบุคคล 
o บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
o บัตรเครดิต 
o การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
o อ่ืนๆ (ให้ระบุรายละเอียดด้วย) 

 ข้อมูลมูลค่าในการท าธุรกรรมรวมทั้งหมด  
o มูลค่าธุรกรรม (หน่วยเป็นบาท) และระบุจ านวนเงินเป็น

ตัวอักษร 
ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในกรณีมีการท าธุรกรรมโดยใช้เงินสกุล
ต่างประเทศ 
o จ านวนเงินตราต่างประเทศ 
o สกุลเงิน 
o อัตราแลกเปลี่ยน 

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม 



๑๘ 
 

ประเภท รายการ 
จ. ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย 

o ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการท าธุรกรรมในลักษณะ
เดียวกันที่ท ากันอยู่ตามปกติ 

o ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
o ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้

ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
o ธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด

มูลฐาน 
o ธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ผิดปรกติ 
o อ่ืนๆ (ระบุเหตุอันควรสงสัย) 

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย 
ฉ. ส่วนที่ ๕ ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน 
 



๑๙ 
 

หมายเหตุ  ค าอธิบายของเลขที่เอกสาร 
 
เลขที่เอกสารที่ใช้ในการรายงาน จะมีองค์ประกอบดังนี้ 
รูปแบบ : AAZXXXXXXXXXXXXXBBBBBYYYYMM000001 
 

 AA เป็นตัวเลขสองหลักตามประเภทของการรายงาน 
o 01 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๑ 
o 02 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๒ 
o 03 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๓ 
o 04 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๔ 
o 05 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๕ 
o 06 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๖ 
o 07 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๗ 
o 08 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๘ 
o 09 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๙ 
o 10 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๑๐ 

 ZXXXXXXXXXXXXX (เป็นเลข ๑๔ หลัก) – เป็นรหัสของหน่วยงานซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้ 
o Z = 0 กรณีต้องการใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (กรณีอยู่ในรูปนิติบุคคล)  

ซึ่งผู้รายงานธุรกรรมต้องก าหนดตั้งแต่ส่งค าร้องเข้าใช้บริการกับทาง ปปง.  
หรือหน่วยงานที่ให้บริการในการส่งค าร้องของผู้รายงานมายัง ปปง. 

o Z = 1 กรณีต้องการใช้เลขประจ าตัวประชาชน (กรณีอยู่ในรูปบุคคล)  
ซึ่งผู้รายงานธุรกรรมต้องก าหนดตั้งแต่ส่งค าร้องเข้าใช้บริการกับทาง ปปง.  
หรือหน่วยงานที่ให้บริการในการส่งค าร้องของผู้รายงานมายัง ปปง. 

o XXXXXXXXXXXXX (๑๓ หลัก) กรณีต้องการใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือ
เลขประจ าตัวประชาชน (กรณีอยู่ในรูปบุคคล) จะสามารถระบุเลขรหัสได้สูงสุด 
๑๓ หลัก หากเลขที่ใช้ไม่ถึง ๑๓ หลักให้เติมเลขศูนย์ไว้ด้านหน้าจนครบ ๑๓ 
หลัก เช่น หากใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี เช่น ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ก็จะต้องใส่ 
ในส่วนนี้เป็น ๐๐๐๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ 
 หากใช้เลขประจ าตัวประชาชน (๑๓ หลัก) เช่น ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓  
ก็จะต้องใส่ในส่วนนี้เป็น ๑๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓ 

 BBBBB (๕ หลัก) – รหัสสาขาของผู้ประกอบการรายนั้นๆ โดยสามารถระบุรหัสสาขา 
มาเองก็ได้ หรือจะให้ระบบส่วนกลางของ ปปง. สร้างให้ก็ได้ และเลขรหัสจ าเป็นต้องมี  
๕ หลัก ส่วนนี้จะอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพหรือตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ สามารถที่จะ
เพ่ิมรหัสเองได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขรหัสได้หากมีการสร้างและใช้งานไปแล้ว ท าได้แต่
ยกเลิกเท่านั้น 

 YYYYMM – เป็นปีและเดือนที่รายงานธุรกรรม เช่น โดยปีจะใช้เป็นปี พ.ศ. ซึ่งจะมี
ลักษณะข้อมูลดังนี้ ๒๕๕๒๐๙ หากธุรกรรมนั้นรายงานในปี ๒๕๕๒ เดือน ๙  



๒๐ 
 

(** เดือนต้องท าเป็นเลขสองหลักเสมอ เช่น เดือนมกราคม ก็ต้องเป็น ๐๑ ห้ามใส่เป็น
เลข ๑) 

 ๐๐๐๐๐๑ (๖ หลัก) – ใช้เป็น running no. ของธุรกรรมที่มีการส่งเข้ามายังระบบ  
โดยเริ่มจาก ๐๐๐๐๐๑ และจะมีการเริ่มนับที่ ๐๐๐๐๐๑ ใหม่ เมื่อขึ้นเดือนใหม่ 

 
*** กรณีท่ีต้องการขอแก้ไขเอกสารที่มีการรายงานเข้ามาแล้ว ให้ท าการส่งเลขท่ีเอกสารเดิมเข้ามา  
แต่ให้ระบุครั้งที่แก้ไขก ากับมาด้วย โดยครั้งที่แก้ไขจะเริ่มจาก ๑ และเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีการ
ส่งเข้ามาขอแก้ไข 
 



หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทํา
ธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  
มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นอกจากน้ี  มาตรา  ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์   
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  สมควรแก้ไขแบบ  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์  และวิธีการรายงานการทําธุรกรรม 
ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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