
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  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 
สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือ

บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ 
- ๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การทํา
ธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. 
๑ - ๐๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม 

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีข้อมูลเดียวกันกับ
แบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 

การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการทําธุรกรรมเพื่อการ
โอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙) 

 
ข้อ ๒  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงิน

รายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงิน

รายงานโดยการส่งแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทําขึ้นในระหว่างวันที่ 
๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

(๒) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดย
การส่งแบบรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

การรายงานข้อเท็จจริงให้สํานักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบัน
                                                 

๑ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ .ศ .  ๒๕๕๔ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การเงินรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น 
 
ข้อ ๓๒  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ 
(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ สําหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัยและให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ธุรกรรมที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงานตาม
ข้อ ๖ ข. (๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข. 
(๒) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงาน
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 

 
ข้อ ๔  แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม

มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้สําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง หรือ
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว 

 
ข้อ ๕  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้สํานักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา หรือสํานักงานที่ดินอําเภอ รายงานโดย
การส่งสําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรมที่รับรองถูกต้องที่ทําขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันสิ้น
เดือน ไปยังสํานักงานภายในห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

สําหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้ส่งสําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่รับรองถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสํานักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่มี
เหตุอันควรสงสัย 

 
ข้อ ๖๓  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๖ 
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
                                                 

๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ .ศ .  ๒๕๕๙ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ .ศ .  ๒๕๕๙ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้

แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ 

ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการทํา

ธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๐) การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการทําธุรกรรม
รูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 

หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๗๔  การรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสํานักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

การรายงานข้อเท็จจริงให้สํานักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น 

ให้นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม๕ 

 
ข้อ ๗/๑๖  การรายงานการทําธุรกรรมที่ เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน หรือชําระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า 

 
ข้อ ๘  การส่งแบบรายงานไปยังสํานักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจทําได้ด้วยวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ 
(๑) ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน 
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๓) ๗ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

                                                 
๔ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ .ศ .  ๒๕๕๔ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ข้อ ๗  วรรคสี่ เพิ่มโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๑๔  (พ .ศ .  ๒๕๕๙ )  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ ข้อ ๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๘/๑๘  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการทํา
ธุรกรรมตามกฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสํานักงานให้แปลรายงานหรือ
ข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
จะต้องจัดทําคําแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

 
ข้อ ๙๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๘ ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑.๑๐ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๑) 
๒.๑๑ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. ๑-๐๒) 
๓.๑๒ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๓) 
๔.๑๓ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (ปปง. ๑-๐๔-๑) 
๕.๑๔ รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศ

ภัย) (ปปง. ๑-๐๔-๒) 
๖.๑๕ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๔-๓) 
๗.๑๖ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๑) 
๘.๑๗ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๒) 
๙.๑๘ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๓) 
๑๐.๑๙ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๔) 
๑๑.๒๐ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๕) 
๑๒.๒๑ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๖) 

                                                 
๑๐ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. ๑-๐๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย (ปปง .  ๑-๐๓ ) แก้ไขเพิ่มเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๓ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (ปปง. ๑-๐๔-๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๔ รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) (ปปง. ๑-
๐๔-๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๔-๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๖ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๗ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๘ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๙ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๐ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๓.๒๒ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๗) 
๑๔.๒๓ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๘) 
๑๕.๒๔ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชําระทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. ๑-๐๕-๙) 
๑๖.๒๕ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๕-๑๐) 
๑๗.๒๖ ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                                                                                                            
๒๑ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๒ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๓ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๔ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชําระทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. ๑-๐๕-๙) แก้ไขเพิ่มเติม

โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๕ แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๕-๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๒๖ ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมควรกําหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังกล่าว  จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๒๗ 
 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการ
ทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้
เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ 
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทําธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๒๘ 
 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้ว โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่
สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้นําความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงาน
ตามมาตรา ๑๖ ด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทําธุรกรรม
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้มีความเหมาะสม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 

ชนิกา/จัดทํา 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


