
เรื่องเสร็จที่ ๗๗/๒๕๕๕ 
  

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
               เรื่อง   ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
                   กรณีต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

                   
  

                   สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือ ที่ 
ปง ๐๐๐๘.๓/๑๖๕๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า 
มาตรา ๔๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติลักษณะต้องห้าม
ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ไว้ว่า “ไม่เป็นกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ” สํานักงาน ปปง. จึงขอหารือ ดังน้ี 
                        ประเด็นที่หนึ่ง  ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. ตามมาตรา ๔๓ (๓) ที่บัญญัติว่า 
“ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ” น้ัน คําว่า “หรือกิจการอ่ืนของรัฐ” มีความหมาย 
ครอบคลุมเพียงใด ซึ่งกรณีน้ีมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีหนึ่ง เห็นว่า ผู้ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ 
ปปง. นอกจากต้องไม่เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทํางานในรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องห้าม 
มิให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานในกิจการอ่ืนของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐทุกประเภท เน่ืองจากตําแหน่งเลขาธิการ ปปง. 
เป็นตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ เ ก่ียวกับการกระทํา 
ความผิดมูลฐาน ซึ่งมีกรอบอํานาจที่ค่อนข้างจะกว้างขวาง ดังน้ัน หากเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอ่ืนของรัฐตามความหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดการปฏิบัติ 
ที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ ฝ่ายที่สอง เห็นว่า บทบัญญัติ 
ตามมาตรา ๔๓ (๓) เป็นกฎหมายจํากัดสิทธิซึ่ งต้องตีความโดยเคร่ งครัด กล่าวคือ ผู้ ดํ ารงตําแหน่ง 
เลขาธิการ ปปง. โดยหลักต้องห้ามมิให้เป็นเฉพาะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากกรรมการรัฐวิสาหกิจจะมี
อํานาจในการกํากับดูแลการบริหารจัดการในกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้ แต่ไม่
น่ารวมถึงอนุกรรมการหรือคณะทํางานในรัฐวิสาหกิจน้ันด้วย เพราะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไม่มีอํานาจในการ
กํากับดูแลการบริหารจัดการเช่นเดียวกับกรรมการรัฐวิสาหกิจ ส่วนการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานในกิจการอ่ืนของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ของรัฐน้ัน จะถือว่าเข้าลักษณะต้องห้ามก็ต่อเมื่อกิจการของรัฐดังกล่าวมีลักษณะของกิจการท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้เช่นเดียวกับกิจการของรัฐวิสาหกิจเท่าน้ัน 
                   ส่วนกรณีที่เกรงว่า หากเลขาธิการ ปปง. เข้าไปเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนของรัฐ 
ที่ ไม่ ต้องห้ามตามความหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดการปฏิบัติที่ขัด 
ต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้น้ัน เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินมีบทบัญญัติในมาตรา ๖๑/๑ ที่ เ ป็นหลักประกันและทําให้ เกิดความ 
เ ช่ือมั่น ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางไว้แล้ว อีกทั้ งมาตรา ๑๐ และ 
มาตรา  ๑๑  ยังได้ บัญญั ติให้กรรมการ  ปปง .  อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม  เลขาธิการ ปปง .   



 ๒ 

                   ประเด็นที่สอง  ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. ตามมาตรา ๔๓ (๓) ที่บัญญัติว่า 
“ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ” น้ัน จะมีผลให้ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าว 
ด้วยหรือไม่ กล่าวคือ ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ (๓) ด้วย
หรือไม่ เน่ืองจากมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้บัญญัติให้
ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ ปปง. ด้วย 
  
                   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักงาน ปปง . โดยมี 
ผู้ แทนกระทรวงยุ ติ ธรรม  (สํ า นักงานปลัดกระทรวง )  และผู้ แทนสํ า นักงาน  ปปง .  เ ป็นผู้ ช้ี แจง 
ข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็น ดังน้ี 
                   ประเด็นที่หนึ่ง ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. ตามมาตรา ๔๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า “ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืน
ของรัฐ” คําว่า “หรือกิจการอ่ืนของรัฐ” มีความหมายอย่างไร เห็นว่า การท่ีมาตรา ๔๓ (๓) [๑ ]  แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ บัญญัติลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. ว่าต้อง “ไม่
เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ” คําว่า “กรรมการ” ย่อมหมายความรวมถึงการดํารง
ตําแหน่งในองค์กรที่มีองค์ประกอบจากบุคคลหลายคน ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างใดหรือปฏิบัติงานในลักษณะ
ใด  ดังน้ัน การเป็นอนุกรรมการและคณะทํางานย่อมอยู่ภายใต้ข้อห้ามดังกล่าวด้วย ส่วนคําว่า “กิจการอ่ืนของ
รัฐ” มีความหมายในทํานองเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายความถึงวิสาหกิจที่รัฐจัดทําและมิใช่งาน
ราชการ  เพราะฉะนั้น ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงหมายความรวมถึง
การห้ามดํารงตําแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งเป็นวิสาหกิจ 
ที่รัฐจัดทําและมิใช่งานราชการ 

ประเด็นที่สอง ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ ด้วยหรือไม่ เห็นว่า สํานักงาน ปปง. สามารถนําความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) 
ในเร่ืองเสร็จที่ ๕๕๘/๒๕๕๔[๒] มาปรับใช้กับประเด็นน้ีได้ กล่าวคือ แม้รองเลขาธิการ ปปง.จะไม่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับเลขาธิการ ปปง. ผู้รักษาราชการแทนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการ ปปง. ได้  ดังน้ัน ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. ตามมาตรา ๔๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงไม่ใช้บังคับกับรองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ด้วย 
   

(นายอัชพร จารุจินดา) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
          มกราคม ๒๕๕๕ 
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 ๓

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๑๓๙  ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  
[๑]

มาตรา ๔๓  เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย   (
๒) รับราชการในตําแหน่งรองเลขาธิการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ํากว่า   (

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ   (
๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายกันหรือ   (

มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอ่ืน หรือประกอบการใด ๆ 
อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้

[๒]บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการธุรกรรมและอํานาจ 
ของผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๙๖ ลงวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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