
แบบรายงานการทําธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย  

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ ..................................................................................................................................................................... โทรศัพท์ .................................................................................................................... 
(โปรดกาเครือ่งหมายหน้าข้อที่เลอืกและระบุข้อความตามที่กําหนดไว้ทุกขอ้) 

� รายงานฉบับหลัก    � รายงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   คร้ังที่ ..................... ลงวันที่.............................................    รวมเอกสารจํานวนทั้งสิ้น...........................แผ่น 

๑.๑ ชือ่ นาย/นาง/นางสาว..................................................ชื่อกลาง(ถ้ามี)..........................................  นามสกุล...........................................................สัญชาติ................................................................................ 
ทําธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทําธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทําธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) 
ทําธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอยีดของผู้มอบหมายหรือผูม้อบอํานาจในส่วนที่ 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)........................................................ (  ไม่มีข้อมลูในข้อ ๑.๔) 
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองคก์รรัฐ 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที่

ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

    
๒.๑ ชือ่ นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อกลาง(ถ้าม)ี.......................................  นามสกุล..............................................สัญชาติ.............................................................  
หรือชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................................... เลขทะเบียนนติิบุคคล ........................................................................................... 

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ต้ัง........................................................................................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)............................................. (  ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔) 
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว    หนังสือรับรองข้อความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน   บัตรที่ออกโดยองคก์รรัฐ  อื่นๆ โปรดระบุ................................  เลขที ่
ออกให้โดย...................................................................เมื่อ ........../.........../…….......  วันหมดอายุ ........../.........../……....... 

                                                                                     วันที่ทําธุรกรรม ............................ เดือน ..................................... พ.ศ. ........................ 
๓.๑ ประเภท/ลกัษณะการทําธุรกรรม 

� ๑.การให้คําแนะนํา หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
� ๒.การค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคํา

� ๓.การค้าหรือให้เช่าซ้ือรถยนต์

� ๔.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

� ๕.การค้าของเก่า

� ๖.สินเชื่อส่วนบุคคล 
� ๗.บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส ์
� ๘.บัตรเครดิต

� ๙. การชําระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส ์
� ๑๐. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................ 

๓.๒ มูลค่าธุรกรรม (บาท) ....................................................................... (จํานวนเงินเป็นตัวอักษร..............................................................................................................................................................บาท) 
(ถ้ามี) จํานวนเงินตราต่างประเทศ.......................................................................สกลุเงิน ................................. อัตราแลกเปลี่ยน ................................. 
๓.๓ ชือ่ผู้รับประโยชน์ในการทําธุรกรรม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................. 
๓.๔ วัตถุประสงค์ของการทําธุรกรรม................................................................................................................................................................................ 

  แบบรายงาน         รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ         รหัสสาขา              ปี พ.ศ.       เดือน      ลําดับที่ของธุรกรรม 

แบบ ปปง.๑-๐๕-๑๐ 

เลขที ่

ส่วนท่ี ๑ ผู้ทํา

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ ☐ ผู้ร่วมทําธุรกรรม

☐ ผู้มอบหมาย

☐ ผู้มอบอํานาจ



๒ 

ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันทีท่ํากันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่เกีย่วข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ผิดปรกติ
ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกจิ  อื่นๆ   ................................................................................................................... 

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย มีดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                      

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
  ลายมือชือ่ผู้รายงาน 

 คําอธิบาย 
๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจาํตัวประชาชนในกรณีท่ีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา   
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาํเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
๓. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันตามปกติ ธุรกรรมท่ีขาดความเป็นไป

ได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําขึ้นเพื่อหลีกเล่ียงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

๔. ผู้ทําธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทําธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) - (๙) 
๕. ผู้มอบหมาย หมายความวา่ บุคคลท่ีมอบหมายให้ผู้อื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม 
๖. ผู้มอบอํานาจ หมายความวา่ บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทําธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํานาจซึง่ลงลายมอืชื่อของผู้มอบอํานาจ ในกรณีที่เป็น 

นิติบุคคลมอบอํานาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น 
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้มีอํานาจ ผู้รบัมอบอํานาจ หรือผู้บริหารท่ีมีอํานาจกระทาํการแทนของสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ในการรายงานการทาํ

ธุรกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๘. หากมีผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจในส่วนท่ี ๒ ด้วย 
๙. ในส่วนที่ ๓ ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม  
๑๐. ในส่วนที่ ๔ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัย  โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธรุกรรม และให้ระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุอันควรสงสัยโดยละเอียด 
๑๑. ในส่วนที่ ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง 
๑๒. หากมีช่องว่างไมเ่พียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุ

จํานวนเอกสารประกอบในรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจาํนวนทั้งสิ้น ......... แผ่น”  ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี ้ 
๑๓. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทําธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก   

ส่วนที่ ๕

ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย 



๓ 

วิธีกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั 
๑. เมื่อมีการทาํธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแลว้ แต่ต้องการ

แก้ไขหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม” ซึ่งต้องระบุครัง้ที่แก้ไข/เพ่ิมเติมพร้อมลงวันที่ท่ีรายงานการแก้ไขน้ัน 
๒. หากมีช่องว่างไมเ่พียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจํานวน

เอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจํานวนท้ังส้ิน ......... แผ่น”  ท่ีหน้าแรกของแบบฟอร์มน้ี 
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทําธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทําธุรกรรมดังน้ี 

ข้อ ๑.๑  ช่ือ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ  ของผู้ทําธุรกรรม  
- กรณีผู้ทําธุรกรรมมาทําธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทําธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทําธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้รว่มทําธุรกรรม

ในส่วนที่ ๒ ด้วย
- กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ทําธุรกรรมแทนบุคคลอ่ืน ให้เลือกช่อง “ทําธุรกรรมแทนผู้อ่ืน” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมาย

หรือมอบอํานาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
ข้อ ๑.๒  ให้ระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทําธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนตา่งดา้ว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  
ข้อ ๑.๓  ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทํางาน  และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทําธุรกรรม 
ข้อ ๑.๔  ให้ระบุสถานท่ีสะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร หรืออีเมลข์องผู้ทําธุรกรรม 
ข้อ ๑.๕  ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทาํธุรกรรมใช้ประกอบการทําธรุกรรม หมายเลขของหลักฐานท่ีใช้ในการทําธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กําหนด 

๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ ๒.๑  ช่ือของผู้ร่วมทําธรุกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจให้ทําธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องท่ีกําหนดท้ายชื่อ)  
ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้ง 

ของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 
ข้อ ๒.๓  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานท่ีทาํงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรอืโทรสารของผูร้่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ หากเป็นนิติบุคคล

ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น คา้ขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการตดิต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ 
ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทําธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจที่ใช้ประกอบการทําธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม 

และรายละเอียดตามท่ีกําหนด 
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทําธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก  
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจรงิเก่ียวกับการทาํธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทําธุรกรรมไว้ด้านขวา) 

ข้อ ๓.๑  ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธรุกรรม และในกรณีที่เลือกเป็นอ่ืนๆ ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ของประเภทลักษณะการทาํธุรกรรมด้วย 

ข้อ ๓.๒  ให้ระบุมูลค่าธุรกรรมเป็นจํานวนเงินบาท และหากธรุกรรมนั้นมีการทาํธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจาํนวนเงินตราตา่งประเทศ สกุลเงิน  
และอัตราแลกเปลี่ยน 

ข้อ ๓.๓  ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทาํธุรกรรม (ถา้มี) 
ข้อ ๓.๔  ให้ระบุวัตถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรม 

๗. ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ให้ระบุประเภทของเหตุอันควรสงสัย โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภทของเหตุอันควรสงสัย

• ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย
๘. ส่วนที่ ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ดา้นบนขวาของช่อง 

หมายเหตุ  ๑. การรายงานการทําธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 
๒.  ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่   

ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคําว่า “(ถ้ามี)”  
อาจจะเป็นความผดิท่ีต้องระวางโทษดังกล่าวดว้ย   

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

422 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330

โทร 02-219-3600 




