
เร่ืองเสร็จที่ ๖๕๕/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การตีความมาตรา ๕๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
   

 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดมี

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๖.๗/๕๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพ่ือหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการตีความการบังคับใชมาตรา ๕๑ วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่บัญญัติวา “ทรัพยสินตาม
วรรคหนึ่งที่เปนเงิน ใหสํานักงานสงเขากองทุนกึ่งหนึ่งและสงใหกระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง ถา
เปนทรัพยสินอื่น ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” ในประเด็นปญหาดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง  คําวา “ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงิน” ในมาตรา ๕๑ วรรค
สอง มีความหมายครอบคลุมเพียงใด โดยจะหมายถึงเฉพาะที่เปนตัวเงินสดที่ทําการยึดและฝากไว
กับธนาคารและศาลไดส่ังใหตกเปนของแผนดินเทานั้น หรือรวมถึงเงินในสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ทําการยึดและอายัดไวและศาลไดส่ังใหตกเปนของแผนดินดวย หรือจะรวมถึงทรัพยสิน
บางประเภทที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินแลว แตกอนนําสงใหกระทรวงการคลังมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลไดมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหสํานักงาน 
ปปง. ตองนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดกอน เมื่อไดเงินเทาใดแลวใหนําเงินนั้นสง
กระทรวงการคลัง หรือจะรวมถึงทรัพยสินที่ขณะคณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังยึดเปนทรัพยสินที่
เปนภาระแกทางราชการในการเก็บรักษาหรือไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว ซึ่งมาตรา ๕๗ 
กําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจนําทรัพยสินดังกลาว
ออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินไวแทนและตอมาศาลไดส่ังใหเงินที่ขายทอดตลาดไดนั้นตก
เปนของแผนดิน หรือจะรวมถึงเงินที่เกิดขึ้นจากการบริหารทรัพยสินที่ทําการยึดและอายัดไวใน
ระหวางการดําเนินคดีและศาลไดมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ซึ่งทั้งหากรณีดังกลาว
จะถือเปนความหมายของคําวาทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงิน ซึ่งก่ึงหนึ่งสงเขากองทุนการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและอีกก่ึงหนึ่งสงเขากระทรวงการคลัง ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือไม 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/ ๐๙๗๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ฃ่ึง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



  
๒ 
 

ประเด็นที่สอง  ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงินซึ่งศาลไดส่ังใหตกเปนของ
แผนดินกอนที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช
บังคับ แตสํานักงาน ปปง. ยังไมไดนําเงินสงกระทรวงการคลัง เนื่องจากคดียังไมถึงที่สุดหรือคดี
ถึงที่สุดแลวแตอยูในระหวางเตรียมการสง ซึ่งทั้งสองกรณีดังกลาว สํานักงาน ปปง. จะตองถือ
ปฏิบัติอยางไร โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายใหม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ปปง. 

โดยไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักงาน ปปง. และผูแทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลางและสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) แลว มีความเห็นดังนี้  

ประเด็นที่หน่ึง คําวา “ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงิน” ในมาตรา ๕๑ วรรค
สอง มีความหมายครอบคลุมเพียงใด นั้น เห็นวา เดิมมาตรา ๕๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหเมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงาน
อัยการตามมาตรา ๔๙๒ แลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการ
กระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา 
๕๐ วรรคหนึ่ง๓ ฟงไม ข้ึน ใหศาลมีคํา ส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ตอมาเมื่อ

                                                 
๑พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กอนถูกแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

  มาตรา ๕๑  เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว หาก
ศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปน
เจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตก
เปนของแผนดิน 

  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมา
กอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอน
มาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี 

๒มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่น
คํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓มาตรา ๕๐  ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดิน

ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็นวา 
 (๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 

หรือ 

 (๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



  
๓ 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑๔ โดยไดเพ่ิมวรรคสองซึ่งกําหนดวาทรัพยสินซึ่งศาลส่ังใหตกเปนของ
แผนดินนั้น หากทรัพยสินดังกลาวเปน “เงิน” ใหสงเขากองทุนการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกึ่งหนึ่งและสงเขากระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง สวนที่เปน “ทรัพยสินอื่น” ใหดําเนินการ
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จะเห็นไดวา มาตรา ๕๑ วรรคสอง แยกทรัพยสินที่ศาลสั่งให
ตกเปนของแผนดินออกเปนสองประเภท แตละประเภทมีวิธีปฏิบัติตางกัน  เฉพาะทรัพยสินที่เปน 
“เงิน” เทานั้นที่จะสงเขากองทุนกึ่งหนึ่ง สําหรับ “ทรัพยสินอื่น” จะนําสงเขากองทุนไมได อันเปน
การจํากัดจํานวน “เงิน” ที่ไมตองสงใหกระทรวงการคลัง โดยใหสงเขากองทุนการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใชในการปองกันปราบปรามการฟอกเงินไมเกินกึ่งหนึ่ง ฉะนั้นหาก
ทรัพยสินที่ศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินมิใช “เงิน” มาแตเดิมตั้งแตตอนที่ถูกยึดหรืออายัด 
แตเปนเงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินอื่นก็ตองถือวาเงินนั้นเปนทรัพยสินอื่นที่แปรสภาพเปน
เงินแทนทรัพยสินอื่นในภายหลังเทานั้น  ไมอาจถือวาเปน “เงิน” อันจะนําสงเขากองทุนกึ่งหนึ่ง 
ตามความมุงหมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) มีความเห็น
ตามกรณีที่หารือมา ดังนี้ 

๑. เงินสดที่ทําการยึดและฝากไวกับธนาคารและศาลไดส่ังใหตกเปนของแผนดิน 
ยอมถือวาเปน “เงิน” ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง 

๒. เงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ทําการยึดและอายัดไวและศาลไดส่ังใหตก
เปนของแผนดินนั้น ยอมถือไดวาเปนเงินในรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับเงินสดท่ียึดหรืออายัดมา จึง
ถือไดวาเปน “เงิน” ตามความมุงหมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง ดวย 

๓. ทรัพยสินบางประเภทที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินแลว แตกอนนําสงให
กระทรวงการคลังมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลไดมีคําส่ังใหตกเปน
ของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง 

                                                 
๔พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 มาตรา ๕๑  เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว หากศาล
เชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของ
แผนดิน 

 ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ ง ท่ี เปนเงิน  ใหสํ านักงานสง เข ากองทุน ก่ึงหนึ่ งและสงให
กระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง ถาเปนทรัพยสินอ่ืน ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมา
กอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอน
มาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี 



  
๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหสํานักงาน ปปง. ตองนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดกอน เมื่อไดเงิน
เทาใดแลวใหนําเงินนั้นสงกระทรวงการคลัง กรณีนี้เปนเงินที่เกิดจากการแปรสภาพทรัพยสินอื่นที่
ถูกยึดหรืออายัด จึงมิใช “เงิน” ตามความมุงหมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง๕ 

๔. ทรัพยสินที่ขณะคณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังยึดเปนทรัพยสินที่เปนภาระแก
ทางราชการในการเก็บรักษาหรือไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว ซึ่งมาตรา ๕๗๖ กําหนดให
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจนําทรัพยสินดังกลาวออกขาย
ทอดตลาดและเก็บรักษาเงินไวแทนและตอมาศาลไดส่ังใหเงินที่ขายทอดตลาดไดนั้นตกเปนของ
แผนดิน เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวเปนเงินที่ไดแปรสภาพมาจากทรัพยสินอื่น จึงมิ
อาจถือไดวาเปน “เงิน” ตามความมุงหมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง เชนกัน 

๕. เงินที่เกิดขึ้นจากการบริหารทรัพยสินที่ทําการยึดและอายัดไวในระหวางการ
ดําเนินคดีและศาลไดมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินนั้น ยอมเปนดอกผลของทรัพยสิน
ที่ถูกยึดหรืออายัด  หากเงินนั้นเกิดจากการบริหารเงินที่ถูกยึดหรืออายัด ก็ยอมเปนสวนที่งอกเงย
ของเงินที่ถูกยึดหรืออายัด เงินที่เกิดจากการบริหารเงินสวนนี้ ยอมถือวาเปน “เงิน” ตามความมุง
หมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง ดวยเชนเดียวกับเงินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้นเอง แตถาเปนเงินที่เกิด
จากการบริหารทรัพยสินอื่นหรือเกิดจากการบริหารเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินอื่น ก็ยอมไมเปน 
“เงิน” ตามความมุงหมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง เพราะทรัพยสินอื่นหรือเงินที่นํามาบริหารนั้น
มิใช “เงิน” ตามความมุงหมายของมาตรา ๕๑ วรรคสอง  
                                                 

๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 
๖มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการหรือ

ศาล แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไวตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 ในกรณีท่ีทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บรักษาไวจะเปน
ภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน เลขาธิการอาจสั่งใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินนั้นไป
ดูแลและใชประโยชนโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได 

 การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขาย
ทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดหรือท่ีนําไปใชเพ่ือประโยชน
ของทางราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคืนทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใช
คาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืน
ทรัพยสินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่ประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาที่ได
จากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่ไดรับคืนหรือชดใชราคา แลวแต
กรณี 

 การประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 



  
๕ 
 

ประเด็นที่สอง  ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑๗ ที่เปนเงินซึ่งศาลไดส่ัง
ใหตกเปนของแผนดินกอนที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ แตสํานักงาน ปปง. ยังไมไดนําเงินสงกระทรวงการคลัง เนื่องจากคดียังไม
ถึงที่สุดหรือคดีถึงที่สุดแลวแตอยูในระหวางเตรียมการสง ทั้งสองกรณีดังกลาวจะตองถือปฏิบัติ
อยางไร จะถือปฏิบัติตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายใหม นั้น เห็นวา ในกรณีที่สํานักงาน ปปง. ยัง
ไมไดนําเงินสงกระทรวงการคลังเนื่องจากคดียังไมถึงที่สุด ตอมาพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ กรณีนี้เห็นวา เมื่อคดีถึงที่สุดแลว 
สํานักงาน ปปง. ตองดําเนินการตามกฎหมายใหม เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับแลวและไมมีบทเฉพาะกาลใหนําสง
ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเดิม สวนในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวแตอยูในระหวาง
เตรียมการสงเขากระทรวงการคลังนั้น เห็นวา สํานักงาน ปปง. ตองดําเนินการตามกฎหมายเดิม 
เพราะขณะที่จะตองสงเงินนั้นกฎหมายใหมยังไมใชบังคับ 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) มีขอสังเกตเกี่ยวกับขอ ๓ ในประเด็น
ที่หนึ่งวา  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลไดมีคําส่ังใหตกเปนของ
แผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
๒๕๔๙ ไมอาจนํามาปรับใชกับกรณีนี้ไดเนื่องจากมาตรา ๕๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หากเปนทรัพยสินอื่นใหดําเนินการตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจะตองออกระเบียบเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินดังกลาวตามกฎหมายใหมเสียกอน 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สิงหาคม ๒๕๕๑ 

                                                 
๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 


