แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปปง.๑-๐๕-๕

เลขที่
แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน ลําดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท์ .....................................................................................................................
(โปรดกาเครือ่ งหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กําหนดไว้ทุกข้อ)

รายงานฉบับหลัก

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

รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น...........................แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทําธุรกรรม
๑.๑ ชือ่ นาย/นาง/นางสาว...................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)................................................. นามสกุล..............................................................สัญชาติ........................................................................
ทําธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทําธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทําธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
ทําธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผูม้ อบอํานาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)
๑.๒ ที่อยู่............................................................................................................ตําบล......................................... อําเภอ........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................
ประเทศ.................................................................................... โทรศัพท์(ถ้ามี).................................................................................. โทรสาร(ถ้ามี).....................................................................................................
๑.๓ อาชีพ .................................................................................................................สถานที่ทํางาน................................................................................................................... ตําบล................................................
อําเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..............................ประเทศ.................................................. โทรศัพท์ (ถ้ามี)......................................................................................
โทรสาร(ถ้ามี)............................................................ ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ......................................................................................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.....................................
ประเทศ.................................โทรศัพท์(ถ้ามี).................................. มือถือ(ถ้ามี)................................โทรสาร(ถ้ามี).................................... อีเมล์(ถ้ามี)................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี หนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ
อื่นๆ โปรดระบุ................................ เลขที่
ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........../.........../........... วันหมดอายุ ........../........../.............
☐ ผู้ร่วมทําธุรกรรม

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ

☐ ผู้มอบหมาย

๒.๑ ชือ่ นาย/นาง/นางสาว.......................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)................................ นามสกุล..................................................สัญชาติ........................................................ ☐ ผู้มอบอํานาจ
หรือชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................................
๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง........................................................................................ตําบล...................................... อําเภอ.......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................................
ประเทศ........................................................................................... โทรศัพท์(ถ้ามี).............................................................. โทรสาร(ถ้ามี)..................................................................................................................
๒.๓ อาชีพ ...............................................................................................................................................สถานที่ทํางาน................................................................................ ตําบล......................................................
อําเภอ...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ......................................................โทรศัพท์(ถ้ามี).......................................................................
โทรสาร(ถ้ามี)..................................................... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ......................................................................................ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................................
ประเทศ.................................โทรศัพท์(ถ้ามี)....................................มือถือ(ถ้ามี)................................โทรสาร(ถ้ามี)................................... อีเมล์(ถ้ามี)...................................................... ( ไม่มีขอ้ มูลในข้อ ๒.๔)
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี หนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ อื่นๆ โปรดระบุ................................ เลขที่
ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........./........../........... วันหมดอายุ ........../.........../..........

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม

วันที่ทําธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทําธุรกรรม
ซื้อ

ปริมาณหน่วยนับ
(หน่วยนับ)

จํานวนเงินสด (บาท)

ขาย

ปริมาณหน่วยนับ
(หน่วยนับ)

จํานวนเงินสด (บาท)

โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า
เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า
เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า
อื่นๆ .................................................... มูลค่า

โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า
เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า
เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า
ขายทอดตลาด มูลค่า
อื่นๆ .................................................... มูลค่า
รวม (บาท) ......................................................................... จํานวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท) ..............................................................................................................................................................
๓.๒ ชือ่ ผู้รับประโยชน์ในการทําธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทําธุรกรรม...............................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๔
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ลายมือชื่อผู้รายงาน

๒
คําอธิบาย
๑. รหัสผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจําตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทําธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทําธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอํานาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํานาจซึง่ ลงลายมือชื่อของผู้มอบอํานาจ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
มอบอํานาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕)
วิธีกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด
๑. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคย
รายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัง้ ที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงาน
การแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจํานวน
เอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น ......... แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทําธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทําธุรกรรมดังนี้
ข้อ ๑.๑ ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทําธุรกรรม
- กรณีผู้ทําธุรกรรมมาทําธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทําธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทําธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้รว่ มทําธุรกรรม
ในส่วนที่ ๒ ด้วย
- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ทําธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทําธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย
หรือมอบอํานาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทําธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทําธุรกรรม
ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ทําธุรกรรม
ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทาํ ธุรกรรมใช้ประกอบการทําธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กําหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจให้ทําธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กําหนดท้ายชื่อ)
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของ
นิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทาํ งาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผูร้ ่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ หากเป็นนิติบุคคล
ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจที่ใช้ประกอบการทําธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม
และรายละเอียดตามที่กําหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทําธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทําธุรกรรมไว้ด้านขวา)
ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม ระบุปริมาณหน่วยนับของสินค้า เช่น ทองคํา ๑ บาท
หรือ เพชร ๑๐ กะรัต เป็นต้น และระบุจํานวนเงินสด
ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทําธุรกรรม (ถ้ามี)
ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ดา้ นบนขวาของช่อง
หมายเหตุ ๑. การรายงานการทําธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผ้ใู ด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคําว่า “(ถ้ามี)”
อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

