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กฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๓ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา  ๑๔   
(๑) สถาบันการเงิน  ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ  ๑  สําหรับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  

และให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรม 
ที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา  ๑๓  วรรคหน่ึง  (๓) 

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ  ๖  ข.  
(๑)  ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๑๐)  ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ  ๖  ข.  (๒)   
และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ธุรกรรมที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงาน 
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา  ๑๖ 
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนด  ให้ใช้แบบ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๑   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ให้ใช้แบบ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๑)  ถึง  (๙)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  

ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๑๐  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 (๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๑๐)  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๓  

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

โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน  โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๑)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๓)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๔) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๔)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๔  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๕) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๕)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๕  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๖) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๖)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๖  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๗) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๗)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๗  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๘) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๘)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๘  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๙) การรายงานตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๙)  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๑๐) การรายงานการทําธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย  ต้องมีข้อมูลตามตาราง  ๑๐   

ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๑๐)  ให้ใช้แบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่น

ที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ  ปปง.  ๑ - ๐๑  หรือแบบ  ปปง.  ๑ - ๐๓  โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้   
หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๗)  เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๙)  ด้วย  ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๙  หรือรายงานโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง  ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๑๐)  ด้วยโดยอนุโลม” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า
ธุรกรรมใดที่ได้กระทาํไปแล้ว  โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา  ๑๓  (๓)  เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงิน 
ต้องรายงานตามมาตรา  ๑๓  ให้สถาบันการเงินรายงานให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
โดยไม่ชักช้า  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖   
วรรคหน่ึง  (๑๐)  มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้ง
ให้นําความในมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๖  ด้วย  นอกจากน้ี  มาตรา  ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้การรายงานดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามแบบ  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  สมควรแก้ไขแบบ  ระยะเวลา
หลักเกณฑ์  และวิธีการรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๖  ให้มีความเหมาะสม 
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


