
เรื่องเสร็จท่ี ๔๖๓/๒๕๕๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 เรื่อง การยึดหรืออายัดทรัพย%สินและการส)งเรื่องให+พนักงานอัยการพิจารณาย่ืนคําร+อง 
  ขอให+ศาลมีคําส่ังให+ทรัพย%สินตกเป0นของแผ)นดินตามพระราชบัญญัติป4องกัน 
  และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

สํานักงานป4องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได�มีหนังสือ ด�วนมาก  
ท่ี ปง ๐๐๐๘.๔/๒๖๐๓ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว�า 
คณะกรรมการธุรกรรมได�มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไว�ชั่วคราว 
มีกําหนดไม�เกินเก�าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติป8องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเป<นกรณีการกระทําความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉ�อโกง 
หรือประทุษร�ายต�อทรัพย0หรือกระทําโดยทุจริตตามกฎหมายว�าด�วยการธนาคารพาณิชย0 กฎหมาย 
ว�าด�วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย0 และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร0 หรือกฎหมายว�าด�วย
หลักทรัพย0และตลาดหลักทรัพย0 ซ่ึงกระทําโดย กรรมการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือ 
มีประโยชน0เก่ียวข�องในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ซ่ึงเป<นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๔)  
แห�งพระราชบัญญัติป8องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต�อมาคณะกรรมการธุรกรรม 
มีมติให�เลขาธิการคณะกรรมการป8องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ส�งเรื่อง 
ให�พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย0สินตกเป<นของแผ�นดิน 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง เม่ือพนักงานอัยการได�รับสํานวนการตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับ
ทรัพย0สินไว�พิจารณา เห็นว�าเป<นกรณีท่ียังมิได�มีการดําเนินการเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหาย 
ในความผิดมูลฐาน จึงส�งสํานวนการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย0สินดังกล�าวคืนเลขาธิการ ปปง.  
เพ่ือส�งเรื่องให�ธนาคารแห�งประเทศไทยดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหาย 
ให�เสร็จสิ้นก�อน ตามมาตรา ๔๙ วรรคท�าย ซ่ึงต�อมาธนาคารแห�งประเทศไทยได�ส�งเรื่องกลับไปยัง
เลขาธิการ ปปง. เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติป8องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ต�อไป เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหายไม�เป<นผล นั้น 

จากข�อกฎหมายและข�อเท็จจริงดังกล�าวข�างต�น จึงมีกรณีท่ีต�องขอหารือปGญหา 
ข�อกฎหมายอันเกิดจากข�อเท็จจริงดังกล�าวต�อคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามประเด็นดังต�อไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. ได�มีคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย0สินไว�ชั่วคราวมีกําหนดไม�เกินเก�าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล�วแต�กรณี และเม่ือพ�นกําหนดระยะเวลาการยึดหรืออายัดดังกล�าว คณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการ ปปง. จะมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดซ่ึงเป<นทรัพย0สิน
รายการเดิมไว�ชั่วคราวมีกําหนดไม�เกินเก�าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล�วแต�กรณี 
ได�อีกหรือไม� อย�างไร 

 
ส�งพร�อมหนังสือ ด�วนมาก ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๖๙๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



 ๒ 

ประเด็นท่ีสอง หากปรากฏว�าก�อนมีการส�งเรื่องให�ธนาคารแห�งประเทศไทย
ดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหายนั้น ระยะเวลาในการยึดหรืออายัดครั้งแรก 
ยังไม�พ�นกําหนดเก�าสิบวัน คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. จะนับระยะเวลาการยึด 
หรืออายัดต�อเนื่องกันจนครบเก�าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล�วแต�กรณี  
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับทรัพย0สินต�อไป ได�หรือไม� อย�างไร 

ประเด็นท่ีสาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. มิได�มีคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย0สินตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล�วแต�กรณี เนื่องจากไม�ปรากฏ
พฤติการณ0หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได�ว�าอาจมีการโอน จําหน�าย ยักย�าย ปกปJด หรือซ�อนเร�นทรัพย0สิน
ใดท่ีเป<นทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดแต�ต�อมาหากปรากฏหลักฐานเป<นท่ีเชื่อได�ว�าทรัพย0สิน
นั้นเป<นทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด คณะกรรมการธุรกรรมจะมีมติให�เลขาธิการ ปปง.  
ส�งเรื่องให�พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย0สินตกเป<นของแผ�นดิน 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ได�หรือไม� อย�างไร 

ประเด็นท่ีสี่ กรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. ได�มีคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไว�ชั่วคราวมีกําหนดไม�เกินเก�าสิบวันตามมาตรา ๔๘ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล�วแต�กรณี และพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล�ว แต�ในภายหลังปรากฏ
หลักฐานเป<นท่ีเชื่อได�ว�าทรัพย0สินนั้นเป<นทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด คณะกรรมการ
ธุรกรรมจะมีมติให�เลขาธิการ ปปง. ส�งเรื่องให�พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่ง
ให�ทรัพย0สินตกเป<นของแผ�นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ได�หรือไม� อย�างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน ปปง. 

โดยมีผู�แทนสํานักงาน ปปง. ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู�แทนธนาคารแห�งประเทศไทย  
เป<นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�วมีความเห็นในแต�ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง ข�อเท็จจริงปรากฏว�า คณะกรรมการธุรกรรมได�มีคําสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานตาม (๔) ของบทนิยาม “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓๑ 
ไว�ชั่วคราวมีกําหนดไม�เกินเก�าสิบวันตามมาตรา ๔๘๒ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให�

                                           
๑ มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
   “ความผิดมูลฐาน” หมายความว�า 

ฯลฯ    ฯลฯ 
   (๔) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉ�อโกงหรือประทุษร�ายต�อทรัพย0หรือกระทําโดยทุจริต

ตามกฎหมายว�าด�วยการธนาคารพาณิชย0 กฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย0 และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร0 หรือกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย0และตลาดหลักทรัพย0 ซ่ึงกระทําโดย กรรมการ ผู� จัดการ 
หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชน0เก่ียวข�องในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน น้ัน  

ฯลฯ    ฯลฯ 

๒ มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและข�อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเช่ือ
ได�ว�าอาจมีการโอน จําหน�าย ยักย�าย ปกปJด หรือซ�อนเร�นทรัพย0สินใด ท่ีเป<นทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 
ให�คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย0สินน้ันไว�ช่ัวคราวมีกําหนดไม�เกินเก�าสิบวัน 

(มีต�อหน�าถัดไป) 
 
 
 
 



 ๓ 

เลขาธิการ ปปง. ส�งเรื่องให�พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย0สิน 
ตกเป<นของแผ�นดินตามมาตรา ๔๙๓ วรรคหนึ่ง ซ่ึงพนักงานอัยการเห็นว�าเป<นกรณีท่ียังมิได� 

                                           
(ต�อจากเชิงอรรถท่ีแล�ว) 

   ในกรณีจําเป<นหรือเร�งด�วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย0สินตามวรรคหน่ึงไปก�อน 
แล�วรายงานต�อคณะกรรมการธุรกรรม 

   การตรวจสอบรายงานและข�อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให�เป<นไปตาม
หลักเกณฑ0วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   ผู�ทําธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย0สิน หรือผู�มีส�วนได�เสียในทรัพย0สินจะแสดงหลักฐาน
ว�าเงินหรือทรัพย0สินในการทําธุรกรรมน้ันมิใช�ทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือให�มีคําสั่งเพิกถอนการยึด
หรืออายัดก็ได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ0และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล�วแต�กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย0สินหรือ 
สั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย0สินน้ันแล�ว ให�คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต�อคณะกรรมการ 

๓ มาตรา ๔๙  ภายใต�บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหน่ึง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเป<นท่ีเช่ือได�ว�า
ทรัพย0สินใดเป<นทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ให�เลขาธิการส�งเรื่องให�พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่น 
คําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย0สินน้ันตกเป<นของแผ�นดินโดยเร็ว 

   ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นว�าเรื่องดังกล�าวยังไม�สมบูรณ0พอท่ีจะยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่ง 
ให�ทรัพย0สินน้ันท้ังหมดหรือบางส�วนตกเป<นของแผ�นดินได� ให�พนักงานอัยการรีบแจ�งให�เลขาธิการทราบ 
เพ่ือดําเนินการต�อไป โดยให�ระบุข�อท่ีไม�สมบูรณ0น้ันให�ครบถ�วนในคราวเดียวกัน 

   ให�เลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแล�วส�งเรื่องเพ่ิมเติมไปให�พนักงานอัยการพิจารณา 
อีกครั้งหน่ึง หากพนักงานอัยการยังเห็นว�าไม�มีเหตุพอท่ีจะยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย0สินน้ันท้ังหมด 
หรือบางส�วนตกเป<นของแผ�นดิน ให�พนักงานอัยการรีบแจ�งให�เลขาธิการทราบเพ่ือส�งเรื่องให�คณะกรรมการวินิจฉัย 
ช้ีขาด ให�คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต�ได�รับเรื่องจากเลขาธิการ และ 
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดเป<นประการใดให�พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามน้ัน หากคณะกรรมการ
มิได�วินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

   เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดไม�ให�ยื่นคําร�องหรือไม�วินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนด
ระยะเวลาและได�ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล�ว ให�เรื่องน้ันเป<นท่ีสุด และห�ามมิให� 
มีการดําเนินการเก่ียวกับบุคคลน้ันในทรัพย0สินเดียวกันน้ันอีก เว�นแต�จะได�พยานหลักฐานใหม�อันสําคัญซ่ึงน�าจะ 
ทําให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย0สินของบุคคลน้ันตกเป<นของแผ�นดินได� และในกรณีเช�นว�าน้ีถ�าไม�มีผู�ใดขอรับคืนทรัพย0สิน
ดังกล�าวภายในสองปPนับแต�วันท่ีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดไม�ให�ยื่นคําร�องหรือไม�วินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนด
ระยะเวลา ให�สํานักงานดําเนินการนําทรัพย0สินน้ันส�งเข�ากองทุนและในกรณีท่ีมีผู�มาขอรับคืนโดยใช�สิทธ์ิขอรับคืน
ตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงสามารถทําได�ถึงแม�จะเกินกว�ากําหนดสองปP ให�สํานักงานส�งคืนทรัพย0สินน้ันแก�ผู�มาขอรับคืน 
หากไม�อาจส�งคืนทรัพย0สินได�ให�คืนเป<นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม�มีผู�มารับคืนเมื่อล�วงพ�นยี่สิบปP ให�ทรัพย0สินน้ัน
ตกเป<นของกองทุน ท้ังน้ี หลักเกณฑ0 วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย0สินหรือเงินในระหว�างท่ียังไม�มี 
ผู�มารับคืนให�เป<นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   เมื่อศาลรับคําร�องท่ีพนักงานอัยการยื่นต�อศาลแล�ว ให�ศาลสั่งให�ปJดประกาศไว�ท่ีศาลน้ัน และ
ประกาศอย�างน�อยสองวันติดต�อกันในหนังสือพิมพ0ท่ีมีจําหน�ายแพร�หลายในท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�ซึ่งอาจอ�างว�าเป<นเจ�าของ
หรือมีส�วนได�เสียในทรัพย0สินมายื่นคําร�องขอก�อนศาลมีคําสั่งกับให�ศาลสั่งให�ส�งสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพ่ือ 
ปJดประกาศไว�ท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจท�องท่ีท่ีทรัพย0สินน้ันตั้งอยู�และถ�ามีหลักฐานแสดงว�าผู�ใดอาจอ�างว�า 
เป<นเจ�าของหรือมีส�วนได�เสียในทรัพย0สิน ก็ให�เลขาธิการมีหนังสือแจ�งให�ผู�น้ันทราบ เพ่ือใช�สิทธิดังกล�าว การแจ�งน้ัน 
ให�แจ�งโดยทางไปรษณีย0ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู�ครั้งหลังสุดของผู�น้ันเท�าท่ีปรากฏในหลักฐาน 

(มีต�อหน�าถัดไป) 
 

 
 



 ๔ 

มีการดําเนินการเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหายในความผิดมูลฐาน จึงส�งสํานวนการตรวจสอบ
ธุรกรรมและทรัพย0สินดังกล�าวคืนเลขาธิการ ปปง. เพ่ือส�งเรื่องให�ธนาคารแห�งประเทศไทยดําเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหายให�เสร็จสิ้นก�อนตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ต�อมาธนาคาร
แห�งประเทศไทยได�ส�งเรื่องกลับไปยังเลขาธิการ ปปง. เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติป8องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต�อไป เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหาย
ไม�เป<นผล จึงมีประเด็นต�องพิจารณาว�าคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. จะมีอํานาจยึด
หรืออายัดทรัพย0สินดังกล�าวได�อีกหรือไม� นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ได�พิจารณาแล�ว 
เห็นว�า บทบัญญัติมาตรา ๔๘ เป<นมาตรการชั่วคราวเพ่ือป8องกันไม�ให�มีการโอน จําหน�าย ยักย�าย 
ปกปJด หรือซ�อนเร�นทรัพย0สิน ท้ังเป<นมาตรการในการให�ความคุ�มครองผู�ท่ีเป<นเจ�าของทรัพย0สินหรือ 
ผู�มีส�วนได�เสียในทรัพย0สินท่ีเป<นผู�เสียหายจากการท่ีทรัพย0สินถูกยึดหรืออายัดนั้น ๆ ไม�ให�ถูกยึดหรือ
อายัดทรัพย0สินเกินกว�าเก�าสิบวัน ดังนั้น หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล�วคณะกรรมการธุรกรรม
หรือเลขาธิการ ปปง. จึงไม�มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย0สินนั้นต�อไป 

ประเด็นท่ีสอง เห็นว�า การนับระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย0สินตาม 
มาตรา ๔๘๔ แห�งพระราชบัญญัติป8องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต�องเริ่มนับ 
วันแรกต้ังแต�วันท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. ได�มีคําสั่งให�ยึดหรืออายัดทรัพย0สินนั้น 
เป<นต�นไป และนับต�อเนื่องกันไปจนครบระยะเวลาเก�าสิบวัน โดยไม�หยุดนับแม�จะมีการส�งเรื่องไปให�
ธนาคารแห�งประเทศไทย ดังนั้น หากปรากฏว�าวันท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยได�ส�งเรื่องกลับมาให�
เลขาธิการ ปปง. ระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย0สินยังไม�พ�นกําหนดเก�าสิบวัน คณะกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. จึงสามารถนับระยะเวลาการยึดหรืออายัดทรัพย0สินต�อเนื่องกันจนครบ
เก�าสิบวันได� 

ประเด็นท่ีสามและประเด็นท่ีส่ี คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) เห็นสมควร 
ให�ความเห็นรวมกัน โดยเห็นว�า อํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพย0สินนั้นไว�ชั่วคราวของคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามมาตรา ๔๘ เป<นเพียงมาตรการชั่วคราวเพ่ือป8องกันมิให�มีการโอน จําหน�าย ยักย�าย 
ปกปJด หรือซ�อนเร�นทรัพย0สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเท�านั้น ไม�ได�เป<นเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การดําเนินการให�ศาลมีคําสั่ งให�ทรัพย0สินตกเป<นของแผ�นดินตามมาตรา ๔๙๕ แต�อย�างใด   
ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการธุรกรรมมิได�ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ เสียก�อน หรือได�ดําเนินการตาม 
มาตรา ๔๘ และระยะเวลาเก�าสิบวันได�สิ้นสุดลงแล�วก็ตาม ก็ไม�ตัดอํานาจในการดําเนินการให�ศาล 
มีคําสั่งให�ทรัพย0สินตกเป<นของแผ�นดินตามมาตรา ๔๙ 
 
 
 
            (นายอัชพร  จารุจินดา) 
 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมษายน ๒๕๕๖ 
                                           
(ต�อจากเชิงอรรถท่ีแล�ว) 

   ในกรณีตามวรรคหน่ึงถ�ามีเหตุสมควรท่ีจะดําเนินการเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู� เสียหาย 
ในความผิดมูลฐาน ให�เลขาธิการส�งเรื่องให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนดความผิดฐานน้ันดําเนินการ 
ตามกฎหมายดังกล�าวเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�เสียหายก�อน 

๔ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๕
 โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 


