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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัต ิ

 ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีที่การกระทําความผิด 

 มูลฐานเกิดขึน้ในตางประเทศ และการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่  
   

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีหนังสือ ที่ 
ปง ๐๐๐๗.๗/๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความ
วา ตามที่ไดมีการแกไขบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” ในมาตรา ๓ 
และเพ่ิมมาตรา ๓๘/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น สํานักงาน 
ปปง. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความถูกตองตามบทบัญญัติ
และเจตนารมณในการตรากฎหมาย จึงขอหารือปญหาขอกฎหมายตอสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในประเด็นดังตอไปนี้ 

ประเด็นที่ ๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มีมาตรการที่
มุงดําเนินการกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน โดย
บทบัญญัติมาตรา ๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” 
หมายความวา เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน ซึ่งความผิดมูลฐานอันเปนความผิดที่กอใหเกิดรายไดที่นําไปสูการฟอกเงินนั้นเปนการ
กําหนดจากฐานความผิดตามกฎหมายไทยทั้งส้ิน เชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น หรือความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

อยางไรก็ดี ปจจุบันสํานักงาน ปปง. ไดรับการประสานจากหนวยงานของรัฐ
ตางประเทศในหลายๆ กรณีเพ่ือใหดําเนินการกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งความผิดมูลฐานเหลานั้น
ลวนเกิดขึ้นในตางประเทศ แตผูกระทําความผิดไดโอนยายเงินหรือทรัพยสินมาไวในประเทศไทย 
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หรือไดนําเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานมาซื้อทรัพยสินไวในประเทศไทยโดยใชช่ือ
ตนเองหรือบุคคลอื่นซึ่งอาจเปนคนไทยหรือชาวตางชาติเปนเจาของทรัพยสินนั้น จึงขอหารือ
ปญหาขอกฎหมายวา จะสามารถดําเนินการกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน
ดังกลาวที่ไดเกิดขึ้นในตางประเทศตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได
หรือไม อยางไร โดยในประเด็นปญหาดังกลาวมีผูใหความเห็นเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 

ฝายที่หน่ึง เห็นวา ตามบทนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ ไดบัญญัติวา “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 
เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือ
จากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และ
ใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม 
(๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ดวย 

ดังนั้น เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานอันจะสามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได ตองเปนเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเทานั้น หากเปนกรณีที่
การกระทําความผิดมูลฐานเกิดขึ้นในตางประเทศ โดยผูกระทําความผิดไดนําเงินหรือทรัพยสิน
จากการกระทําความผิดนั้นมาไวในประเทศไทยหรือซื้อทรัพยสินไวในประเทศไทยจะไมสามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได โดยใหเหตุผลวา การจะ
ดําเนินการใหทรัพยสินใดตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินฯ จะกระทําไดตอเมื่อประเทศไทยซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของทรัพยสินมีเขตอํานาจเหนือการกระทํา
ซึ่งเปนความผิดมูลฐานที่กอใหเกิดทรัพยสินดังกลาว ซึ่งความผิดมูลฐานในที่นี้หากไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวชัดเจนวาใหรวมถึง “ความผิดมูลฐานที่เกิดขึ้นในตางประเทศ” ดวยแลว ยอมถือไมไดวา
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดอันเปน
วัตถุแหงการฟอกเงินหรือการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน อีกทั้งไดใหเหตุผลในเรื่องเขตอํานาจ
ศาลตามหลักกฎหมายระหวางประเทศที่วาประเทศหนึ่งไมมีความผูกพันที่จะตองยอมรับการ
กระทําของอีกประเทศหนึ่งในดินแดนของตน กลาวคือ กฎหมายเปนการกระทําทางนิติบัญญัติ
ของรัฐหนึ่งจึงไมสามารถที่จะมีผลนอกเหนือดินแดนของรัฐที่ออกกฎหมายได 

ฝายที่สอง เห็นวา ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่
เก่ียวกับการกระทําความผิด” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินฯ โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการ
เพ่ิมให “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดมา
จากการกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินดวย เมื่อพิจารณาประกอบบทบัญญัติมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งมาตรา ๕ เปนบทบัญญัติที่วาดวยองคประกอบของ
ความผิดฐานฟอกเงิน สวนมาตรา ๖ เปนบทบัญญัติที่ขยายเขตอํานาจของศาลไทยใหมีอํานาจ
เหนือคดีอาญาฐานฟอกเงินที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรได หากปรากฏขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไว
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ในมาตรา ๖  จากบทมาตราดังกลาวจึงเห็นวา การที่ไดแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่
เก่ียวกับการกระทําความผิด” โดยหมายความรวมถึง “เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน” ดวย
นั้น บทบัญญัติของกฎหมายที่แกไขดังกลาวมีเจตนารมณที่จะมุงดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาจากความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําความผิดฐานฟอก
เงิน แมวาความผิดมูลฐานจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ตาม กลาวคือ หากเปนกรณีมีการกระทํา
ความผิดมูลฐานเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย ตอมามีการนําทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดมาไวในประเทศไทยอันเขาลักษณะความผิดตามมาตรา ๕ หรือเปนกรณีการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินไดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยอันเขาเง่ือนไขตามมาตรา ๖ ที่ทําใหศาล
ไทยมีเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น หากบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินในตางประเทศมา
ปรากฏตัวในราชอาณาจักรไทย กรณีเชนนี้ถือวาบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวไดใหอํานาจสํานกังาน 
ปปง. ในการดําเนินการกับทรัพยสินที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน โดยไมตอง
พิจารณาวาความผิดมูลฐานนั้นจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด กลาวคือ ไมวาจะเกิดขึ้นในหรือนอก
ราชอาณาจักรก็สามารถดําเนินการไดทั้งส้ิน 

แนวความเห็นฝายที่สอง ไดกลาวอางแนวความคิดในการรวมมือกันของประเทศ
ตางๆ เพ่ือตัดวงจรอาชญากรรมที่เปนปญหาในทางระหวางประเทศและเพื่อปองกันมิใหเหลา
อาชญากรใชประเทศไทยเปนแหลงฟอกเงิน รวมทั้งเพ่ือมิใหเปนอุปสรรคกรณีที่ตางประเทศรอง
ขอความชวยเหลือในการดําเนินการกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดที่อยูในประเทศไทย 
จึงจําเปนที่จะตองตีความใหกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่เก่ียวของกับความผิดฐานฟอกเงินแมความผิดมูลฐานและความผิดฐาน
ฟอกเงินอันเปนที่มาของทรัพยสินดังกลาวจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ตาม ประกอบกับ
แนวความคิดในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมุง
ที่จะดําเนินการกับตัวทรัพยสินเปนหลัก ดังนั้น หากมีการนําเงินหรือทรัพยสินมาฟอกในประเทศ
ไทยอันเขาองคประกอบความผิดอาญาฐานฟอกเงิน หรือเปนกรณีความผิดอาญาฐานฟอกเงินที่
เกิดข้ึนในตางประเทศ แตมีขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ อันทําใหศาลไทยลงโทษบุคคล
ที่กระทําความผิดนั้นได ประเทศไทยก็ควรมีเขตอํานาจในการดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดวย 

ประเด็นที่ ๒ ตามที่มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติในหมวด ๕ วาดวยสํานักงาน ปปง. ไดบัญญัติอํานาจ
หนาที่สํานักงาน ปปง. ไว เชน เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห
รายงานและขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม หรือการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือ
ขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเบื้องตนตามนัยของมาตรา ๔๘ วรรคสาม ประกอบกับขอ ๑ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ ซึ่งเปนบทบัญญัติในหมวด ๖ วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น มี
ประเด็นขอกฎหมายวา หากมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของ
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สํานักงาน ปปง. ตามกฎหมาย กอนที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (เลขาธิการ ปปง.) หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. 
จะใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งเปนบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวย
คณะกรรมการธุรกรรม เพ่ือมีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหหนวยงานที่เก่ียวของสงขอมูลหรือ
หลักฐานใดๆ ใหสํานักงาน ปปง. หรือมีความจําเปนตองเขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ
ยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือ
ประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกยักยาย 
ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมแลว นั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธุรกรรมกอนหรือไม โดยในประเด็นดังกลาวมีผูใหความเห็นเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 

ฝายที่หน่ึง เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๓๘ นั้น เปนบทบัญญัติที่อยูในหมวด ๔ วา
ดวยคณะกรรมการธุรกรรม แมจะมีถอยคําวา “เ พ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้” ก็จําเปนตองตีความวาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เทานั้น  ดังนั้น เลขาธิการ 
ปปง. หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. จึงไมสามารถใช
อํานาจตามมาตรา ๓๘ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๐ ได จนกวาจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมกอน เพราะอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. ที่มี
เลขาธิการ ปปง. เปนหัวหนาสวนราชการนั้น ไดมีการบัญญัติไวตางหากแลวในมาตรา ๔๐ ซึ่งอยู
นอกหมวด ๔ วาดวยคณะกรรมการธุรกรรม 

ฝายที่สอง เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๓๘ นั้น แมจะไดบัญญัติไวในหมวด ๔ วา
ดวยคณะกรรมการธุรกรรม ก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวมีถอยคําที่ไดบัญญัติไวชัดแจงวา “เพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งหากกฎหมายตองการใหแปลความดัง
ความเห็นของฝายที่หนึ่ง จะตองบัญญัติไวใหชัดเจน ซึ่งเทียบเคียงไดกับมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ที่มีถอยคําวา “ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษ...” อีกทัง้ 
แมมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันจะไดมีการบัญญัติอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. ไว 
แตมิไดบัญญัติอํานาจในการขอขอมูลจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนในการ
บังคับใชกฎหมาย เชน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. ไว อยางชัดเจน  ดังนั้น เลขาธิการ 
ปปง. หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ซึ่งเปนบุคคลที่
กฎหมายบัญญัติไวจึงสามารถใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ ในการรองขอขอมูลเพ่ือนํามาใชประโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๐ ได ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ นั้น หาไดมีบทบัญญัติใดที่กําหนดใหเลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรม
กอนที่จะใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ แตอยางใด 
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ประเด็นที่ ๓ ตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 
๓๘/๑ ไดบัญญัติใหเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง. และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. มีอํานาจจับผูกระทําผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคํา
ผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตนแลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตไมเกินยี่สิบสี่
ช่ัวโมง ไวในหมวด ๔ วาดวยคณะกรรมการธุรกรรม เชนเดียวกับมาตรา ๓๘ นั้น มีประเด็นขอ
กฎหมายซึ่งสามารถพิจารณาเทียบเคียงกับความเห็นตามประเด็นที่ ๒ วา กอนที่เลขาธิการ ปปง. 
รองเลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. จะ
ใชอํานาจตามมาตรา ๓๘/๑ จะตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมกอนหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ปปง. 

โดยไดรับฟงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักงาน ปปง. และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด แลว มี
ความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง เห็นวา กรณีที่หารือมานี้เปนเรื่องของการดําเนินการกับทรัพยสิน
ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ซึ่งมาตรา ๔๙๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
                                                 

๑มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่น
คํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมี
คําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบ
เพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน 

ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพ่ิมเติมไปใหพนักงานอัยการพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมด
หรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อสงเรื่องใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการ 
และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใด ใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หาก
คณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนด
ระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเรื่องนั้นเปนที่สุดและหามมิใหมี
การดําเนินการเก่ียวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะ
ทําใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของแผนดินได และในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผูใดขอรับคืน
ทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดระยะเวลา ใหสํานักงานดําเนินการนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน และในกรณีท่ีมีผูมาขอรับคืนโดย
ใชสิทธ์ิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองป ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสินนั้น
แกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพน
ยี่สิบป ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน  ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินหรือ
เงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือศาลรับคํารองท่ีพนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไวท่ีศาลนั้น และ
ประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพท่ีมีจําหนายแพรหลายในทองถ่ิน เพ่ือใหผูซึ่งอาจอางวาเปน
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ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติวาในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาทรัพยสินใดเปน
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการ ปปง. สงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณา
เพ่ือย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน หากพนักงานอัยการไมเห็น
ดวยที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ใหเลขาธิการ ปปง. สง
เร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อคณะกรรมการฯ 
ช้ีขาดประการใด ใหพนักงานอัยการและเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติตามนั้น แตจากคําช้ีแจงของ
ผูแทนสํานักงาน ปปง. ปรากฏวา เลขาธิการ ปปง. ยังมิไดสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อ
ย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินแตอยาง
ใด  ดังนั้น จึงเปนกรณีที่ยังมิไดมีการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามขั้นตอนของการบริหารราชการ
แผนดินตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ กําหนดไว ทั้งนี้ ตามขอ ๔๒ 
ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับขอ ๙ (๒)๓ ของระเบียบดังกลาว กรรมการกฤษฎีกาจะไม
พิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถาบันอื่นอยูแลวตาม
กฎหมาย ฉะนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) จึงยังไมอาจรับขอหารือประเด็นนี้ไว
พิจารณาได 

                                                                                                                                            
เจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําสั่ง กับใหศาลส่ังใหสงสําเนาประกาศไปยัง
เลขาธิการเพ่ือปดประกาศไวท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู และถามีหลักฐานแสดงวา
ผูใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสิน ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบเพื่อใชสิทธิ
ดังกลาว การแจงนั้นใหแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาท่ีปรากฏใน
หลักฐาน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถามีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายใน
ความผิดมูลฐาน ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายที่กําหนดความผิดฐานนั้นดําเนินการ
ตามกฎหมายดังกลาวเพ่ือคุมครองสิทธิของผูเสียหายกอน 

๒ขอ ๔  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผนดิน เรื่องท่ี
กรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายจะตองเปนเรื่องท่ีไดมีการปรึกษาหารือระหวางสวน
ราชการที่มีหนาท่ีรับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมายแลว เวนแตจะเปนกรณีเรงดวนหรือมีความจําเปนอยาง
อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะไดมีมติหรือคําสั่ง 

๓ขอ ๙  กรรมการกฤษฎีกาจะไมพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล 

(๒) เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสถาบันอ่ืนอยูแลวตามกฎหมายและกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวาสมควรใหมีการดําเนินการตามกฎหมายนั้นกอนเพ่ือประโยชนแกการบริหารราชการแผนดิน 

(๓) เรื่องซึ่งหากใหความเห็นแลวจะมีผลกระทบกระเทือนในทางการเมืองหรือทางการ
ตางประเทศ 

ท้ังนี้ เวนแตจะเปนเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะไดมีมติหรือมีคําสั่งเปนการ
ภายในใหพิจารณา 



 ๗

ประเด็นที่สอง  เห็นวา  แมวามาตรา ๓๘๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ จะเปนบทบัญญัติในหมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรมก็ตาม แตอํานาจ
ตาม (๑) (๒) และ(๓) ของมาตรา ๓๘ เปนอํานาจที่จําเปนตองใชในการดําเนินการเพื่อใหการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุผล นอกจากมาตราดังกลาวจะระบุวาเปนอํานาจของ
กรรมการธุรกรรมแลว ยังระบุไวชัดเจนใหเปนอํานาจของเลขาธิการ ปปง. และพนักงานเจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ดวย โดยมิไดกําหนดวาตองขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรม  ทั้งการใชอํานาจตาม (๓) นั้น เปนกรณีที่จะตองกระทําโดยเรงดวน 
หากตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมกอน การปฏิบัติหนาที่ก็จะไมเกิดผล  
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) จึงเห็นวา การใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ 
เลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ไม
ตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมกอนง 

ประเด็นที่สาม  เห็นวา กรณีเปนไปทํานองเดียวกันกับปญหาประเด็นที่สอง ซึ่ง
มาตรา ๓๘/๑๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ บัญญัติใหอํานาจไวโดย
ไมไดกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรม ดังนั้น เลขาธิการ ปปง. รอง

                                                 
๔มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ
สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอน
หรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือ
พยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน
ดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดง
เอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

บรรดาขอมูลท่ีไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด 
ๆ ท่ีมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น 

๕มาตรา ๓๘/๑  ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคําผูถูกจับเพ่ือเปนหลักฐานเบื้องตนแลว
สงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง 



 ๘

เลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. 
สามารถใชอํานาจตามมาตรา ๓๘/๑ ไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรม
กอนเชนกัน  
 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 
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