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ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑๑ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหใชแบบ ดังตอไปนี ้
(๑) ตามมาตรา ๑๓ (๑) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ทายกฎกระทรวงนี ้
(๒) ตามมาตรา ๑๓ (๒) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๒ ทายกฎกระทรวงนี ้
(๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ทายกฎกระทรวงนี ้
สถาบันการเงินที่เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตหรือบริษัท

ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๑ แบบ  
ปปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การทําธุรกรรมใดไมสามารถ
รายงานโดยใชแบบดังกลาวได ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ และแบบ  
ปปง. ๑ – ๐๓ ทายกฎกระทรวงนี้ไดโดยอนุโลม 

สถาบันการเงินอาจใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบ
รายงานขางตนโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนก็ได 

การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการทําธุรกรรมเพื่อการโอนเงิน
หรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวย ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตามขอ ๖ วรรคสอง (๙) 

ขอ ๒  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงินรายงาน
ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี ้

(๑) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ใหสถาบันการเงินรายงานโดย
การสงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไป
ยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

(๒) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหสถาบันการเงินรายงานโดยการสงแบบ
รายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

การรายงานขอเท็จจริงใหสํานักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ใหสถาบันการเงิน
รายงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงนั้น 

ขอ ๓๒  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๔  
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(๑) สถาบันการเงิน ใหใชแบบรายงานตามขอ ๑ สําหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให
สถาบันการเงินรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมที่ไดกระทําไปแลว
โดยมิไดมีการรายงานเปนธุรกรรมที่ตองรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๒) ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ใหใชแบบรายงานตามขอ ๖ ข. 
(๑) สวนผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ใหใชแบบรายงานตามขอ ๖ ข. (๒) และใหผู
ประกอบอาชีพดังกลาวรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมที่ได
กระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ตองรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๔  แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ 
(๑) (๒) และ (๓) ใหใชสําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกตอง หรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ที่มีขอมูลตามคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลาว 

ขอ ๕  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ใหสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา หรือสํานักงานที่ดินอําเภอ รายงานโดยการสง
สําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรมที่รับรองถูกตองที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ ๑ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง
สํานักงานภายในหาวันนับแตวันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

สําหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ใหสงสําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
รับรองถูกตอง พรอมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสํานักงานภายในหาวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 ขอ ๖๓  การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๖ 
  ก. ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนด ใหใชแบบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๑) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๑  
ทายกฎกระทรวงนี้ 
  (๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๒) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๒ 
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๓) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง.  ๑ - ๐๕ - ๓  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๔) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๔  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๕) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๕ 
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๖) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๖  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๗) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๘) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๘  
ทายกฎกระทรวงนี ้
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  (๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๙) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๙  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง  (๑๐) ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง.  ๑ – ๐๑  
ทายกฎกระทรวงนี ้
   ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใหใชแบบ ดังตอไปนี ้
  (๑) ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ใหรายงานโดยใชแบบ 
ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๒) ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง  (๑๐) ใหรายงานโดยใชแบบ 
ปปง. ๑ - ๐๓ ทายกฎกระทรวงนี ้   
   ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใชการรายงานการทําธุรกรรมโดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแทน โดยจะตองปรากฏขอมูลตามตารางทายกฎกระทรวง ดังตอไปนี้ 
  (๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ตองมีขอมูลตามตาราง ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ตองมีขอมูลตามตาราง ๒ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ตองมีขอมูลตามตาราง ๓ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ตองมีขอมูลตามตาราง ๔ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ตองมีขอมูลตามตาราง ๕ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ตองมีขอมูลตามตาราง ๖ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ตองมีขอมูลตามตาราง ๗ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ตองมีขอมูลตามตาราง ๘ ทายกฎกระทรวงนี ้
 (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ตองมีขอมูลตามตาราง ๙ ทายกฎกระทรวงนี ้
   (๑๐) การรายงานการทําธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย ตองมีขอมูลตามตาราง ๑๐  
ทายกฎกระทรวงนี ้
   ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ใหใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่น
ที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนก็ได  
   หากผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ดวย ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๙ หรือรายงานโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่มีขอมูลตามตาราง ๙ ทายกฎกระทรวงนี ้

ขอ ๗๔ การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ใหผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการสงแบบรายงานหรือสงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม 
ขอ ๖ ไปยังสํานักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ใหผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการสงแบบรายงานหรือสงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ ๖ ไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

การรายงานขอเท็จจริงใหสํานักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ใหผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงนั้น 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตาม 

                                           
 ๔ขอ ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 ๔

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ดวยโดยอนุโลม๕ 
ขอ ๗/๑๖ การรายงานการทําธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานทุกครั้ง 
เมื่อมีการโอนเงิน หรือชําระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกคา 

ขอ ๘  การสงแบบรายงานไปยังสํานักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจทําไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงาน 
(๒) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
(๓)๗ สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ขอ ๘/๑๘ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการทําธุรกรรม

ตามกฎกระทรวงนี้เปนภาษาอังกฤษได แตเมื่อไดรับแจงจากสํานักงานใหแปลรายงานหรือขอมูลการทําธุรกรรม
ดังกลาวเปนภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะตองจัดทําคําแปลพรอมมี
หนังสือรับรองความถูกตอง และจัดสงไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ขอ ๙๙ กฎกระทรวงนี้ ให ใชบั งคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 

                                           

  
๕

 ขอ ๗ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๖ขอ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๗ขอ ๘(๓) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๘ขอ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๙ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หนา ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 



 ๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนดแบบ 
ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการรายงานดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐ 

ขอ  ๑ กฎกระทรวงนี้ ให ใชบั งคับ เมื่ อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวั นประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหนาที่ตองรายงาน
การทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว บัญญัติใหการรายงานดังกลาวใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมควรแกไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการรายงานการทําธุรกรรมของผูประกอบอาชีพ
ดังกลาวใหเหมาะสม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติใหในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
ธุรกรรมใดๆที่ไดกระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงิน 
ตองรายงานตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
โดยไมชักชา และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
รวมทั้งใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๖ ดวย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการรายงานดังกลาวใหเปนไป
ตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรแกไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ 
และวิธีการรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ใหมีความเหมาะสมจึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

                                           
 ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
  ๑๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หนา ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


