
เร่ืองเสร็จที่ ๒๘๘/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

   
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีหนังสือที่ นร ๑๓๐๔/

๐๘๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มิ ถุนายน  ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่เปน
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มี
บทยกเวนใหกระทําไดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั้น เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาว
เปนไปโดยถูกตองและชอบธรรมทั้งในหลักการและเจตนารมณ  สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินจึงขอหารือปญหาขอกฎหมายรวม ๒ ประเด็น ดังนี้ 

(๑) ในการตรวจสอบและวิเคราะหรายงานและขอมูลการทําธุรกรรมของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งพบวาเปนการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนธุรกรรมที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดหรือทรัพยสิน
ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะขอใหหนวยงานที่
เก่ียวของดําเนินการสงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๐ 
(๓)๑ หรือมาตรา ๓๘๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

                                          
สงพรอมหนังสือ  ท่ี นร  ๐๙๐๑ /๐๓๘๒  ลงวันที่ ๘  เมษายน  ๒๕๔๖  ซึ่ งสํ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑ มาตรา ๔๐  ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสํานัก

นายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม และ

ปฏิบัติงานธุรการอื่น 

  (๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน 

  (๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหรายงานและขอมูลตางๆ เก่ียวกับ
การทําธุรกรรม 

  (๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) จัดใหมีโครงการที่เก่ียวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให
มีการจัดโครงการดังกลาว 

  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
๒ มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจ ดังตอไปนี ้



 ๒

(๒) มาตรา ๓๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.๒๕๔๒  บัญญัติใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในขอมูลที่ไดมาตามมาตรา ๓๘ (๑) และ (๒)  
และมาตรา ๖๖๓  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติใหผูที่รูหรืออาจรูความลับในราชการ
เก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับ
ดังกลาว มีความผิดตองไดรับโทษ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่หรือตามกฎหมาย จากบทบัญญัติ
ดังกลาว หากมีบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐมีความประสงค
ขอขอมูลที่ไดมาตามมาตรา ๓๘  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จะตองมอบขอมูลดังกลาวใหหรือไม อยางไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดและขอเท็จจริงแลว มีความเห็น
ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง  ในปญหาที่วา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะ
ขอใหหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของสงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทําธุรก

                                                                                                                       
  (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสง
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ
สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอน
หรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือ
พยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน
ดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดง
เอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 

  บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  บรรดาขอมูลท่ีไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
ใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น 

๓ มาตรา ๖๖  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือตาม
กฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 ๓

รรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเช่ือไดวาเก่ียวของกับการกระทําความผิด โดยอาศัยอํานาจหนาที่
ตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหรือไม นั้น  เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มี
บทบัญญัติบางประการที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การตีความกฎหมายเพื่อ
อางเปนฐานที่มาของอํานาจของฝายปกครองในการดําเนินการใดๆ อันอาจกระทบถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจึงตองกระทําอยางเครงครัดและจํากัดอยูเทาที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว
อยางชัดแจงเทานั้น และเนื่องจากมาตรา ๔๐ เปนบทบัญญัติที่อยูในหมวด ๕ วาดวยสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่กําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมี
อํานาจหนาที่ตางๆ โดยตามมาตรา ๔๐ (๓) บัญญัติใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินมีหนาที่ในการดําเนินการเก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหรายงานและ
ขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๔๐ และบทบัญญัติอ่ืนๆ ในหมวด ๕ 
มิไดบัญญัติใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจรองขอใหหนวยงานหรือ
บุคคลที่เก่ียวของสงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมได  

สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติวา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน มีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา
นั้น  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา ผูซึ่งจะใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๒) ได จะตอง
เปนบุคคลตามที่บทบัญญัติดังกลาวระบุไวเทานั้น คือ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งการใชอํานาจตามมาตรานี้จะตอง
กระทําไปเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น  ดังนั้น สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินจึงไมอาจใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
เพ่ือขอใหหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของสงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมไดเชนกัน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) จึงมีความเห็น
วาสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมมีอํานาจที่จะขอใหหนวยงานหรือบุคคลที่
เก่ียวของสงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือ
เช่ือไดวาเก่ียวของกับการกระทําความผิด โดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐ 
(๓) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได  

ประเด็นที่สอง  ในปญหาที่วา บรรดาขอมูลที่ไดมาตามมาตรา ๓๘ และมีบุคคล
หรือหนวยงานตางๆ มีความประสงคขอขอมูลนั้น เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจะตองมอบขอมูลดังกลาวใหหรือไม นั้น  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่
๑๑) มีความเห็นวา ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ บัญญัติใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ



 ๔

ปราบปรามการฟอกเงินเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลที่ไดมาจาก
การใหถอยคํา คําช้ีแจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะ
ของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงอาจมอบขอมูลตางๆ ที่ไดมาตาม
มาตรา ๓๘ ใหกับหนวยงานหรือบุคคลที่ตองการไดเทาที่มีกฎหมายบัญญัติใหกระทําได 
 
 

ลงช่ือ   พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทิพย  จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมษายน  ๒๕๔๖ 


