
เร่ืองเสร็จที่ ๓๘๑/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน° 

   
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดมีหนังสือ
ดวนมาก ที่ ปง ๐๐๐๕/๐๐๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปความไดวา ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหแกไขเพิ่มเติม
ความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ 
เก่ียวกับการเสนอชื่อ การแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการธุรกรรม และคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการธุรกรรม  

โดยที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีคําส่ังที่ ๓/๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตงตั้งกรรมการธุรกรรมตามความในมาตรา ๓๒ เดิม ซึ่งจะ
ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ แตเมื่อพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ การแตงตั้ง คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการธุรกรรมตองเปนไปตามมาตรา ๓๒ ใหม สํานักงาน ปปง. พิจารณา
แลว เห็นวา ในชวงระยะเวลาการเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไมสามารถสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํา
รองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินไดภายในกําหนดเวลาตามความในมาตรา 
๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอาจมีผล
เสียหายแกราชการ สํานักงาน ปปง. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรมเมื่อพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับแลว ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการธุรกรรมที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการธุรกรรมตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการใหม ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดหรือไม 

๒. จะนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับไดหรือไม 

                                                 
°สงพรอมหนังสือ ดวนมาก ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

ตอมาในการพิจารณาขอหารือดังกลาว ผูแทนสํานักงาน ปปง. ไดแจงให
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ทราบวา มีความประสงคจะขอหารือเพ่ิมเติมในประเด็นที่
เก่ียวของกับกรณีที่หารือมาในสองประเด็นแรก  ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน ปปง. คือ  

๑. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม 
และ  

๒. เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะใชอํานาจตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราวไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ปปง. 

โดยมีผูแทนสํานักงาน ปปง. เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี้ 
ประเด็นที่หน่ึง คณะกรรมการธุรกรรมซึ่งไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการธุรกรรมชุดใหม ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดหรือไม นั้น  เห็นวา โดยที่มาตรา ๓๒๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

                                                 
๑มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการธุรกรรมจํานวนหา

คนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่ง
คน ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมสามารถเสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
บุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และใหกรรมการ
ธุรกรรมที่คณะกรรมการแตงตั้งคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยใหเลขาธิการเปน
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการธุรกรรมตองเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน 
การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป 
(๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการตั้งแตระดับสิบหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปน

พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในตําแหนงรองหรือเทียบเทารองหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือ
รองหรือเทียบเทารองหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขาดังกลาวและ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป 

(๓) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน

หรือขาราชการการเมือง หรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ไมเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 



 ๓

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ และ
ลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรม และมาตรา ๔๔๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยบทบัญญัติทั้งสองมาตราไดบัญญัติให
ยกเลิกบทบัญญัติเดิมและบัญญัติใหมที่มีขอความแตกตางจากบทบัญญัติเดิมกอนการแกไข
เพ่ิมเติมในครั้งนี้  ดวยเหตุนี้ การแกไขเพ่ิมเติมตามบทบัญญัติที่แกไขใหมจึงมีผลทําใหผูดํารง
ตําแหนงตามบทบัญญัติเดิมที่ถูกยกเลิกตองพนจากตําแหนงและตองมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ใหมตามหลักเกณฑของบทบัญญัติที่แกไขในครั้งหลังสุด เวนแตจะมีบทเฉพาะกาลรองรับใหผู
ดํารงตําแหนงเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งปรากฏวาตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดบัญญัติเปนบทเฉพาะกาลรองรับเฉพาะ
การปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดเทานั้น แตไมมีการบัญญัติบทเฉพาะกาลรองรับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ธุรกรรมไวแตอยางใด  ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนคณะกรรมการตามกฎหมายเดิมกอน

                                                                                                                                            
(๖) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายกันหรือมี

ผลประโยชนเก่ียวของในหางหุนสวน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือ
ประกอบการใดๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน และใหนํา
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ให
กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมการใหออก 

๒มาตรา ๔๔  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงแลวจะแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกไมได แตใหกําหนดตําแหนงท่ีปรึกษาสํานักงานใหเลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงนั้น 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือประกันความเปนอิสระและเปนกลางในอัตราซึ่งรวมกัน
กับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแลวเทียบเทากับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของปลัดกระทรวงและให
ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษจนกวาจะออกจากราชการ 

๓มาตรา ๓๒  ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธาน
กรรมการ และผูซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรมใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนง
เม่ือคณะกรรมการใหออก 
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การแกไขในครั้งนี้จึงตองส้ินสภาพไปโดยผลของกฎหมาย แมวาวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการจะยังไมส้ินสุดลงก็ตาม 

ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการธุรกรรมชุดใหม จะนํา
มาตรา ๒๘๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ ๒๕๔๒ มาใชบังคับ
เพ่ือใหคณะกรรมการธุรกรรมชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการธุรกรรมขึ้นใหมไดหรือไม นั้น เห็นวา แมวาความในวรรคสามของมาตรา ๓๒๕ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะบัญญัติใหนํา
ความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ตาม แตบทบัญญัติมาตรา ๒๘ 
นั้น เปนเรื่องที่นํามาใชบังคับเมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมาจนครบวาระแลว และยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีองคประกอบในลักษณะเดียวกันข้ึนใหม  สวนกรณีที่
หารือนี้เปนการยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการธุรกรรมเดิมและกําหนดองคประกอบ 
คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรมใหม ซึ่งตองมีการดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการธุรกรรมตามบทบัญญัติที่แกไขใหม  ดังนั้น จึงไมอาจนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับกับ
กรณีนี้ได  

ประเด็นที่สาม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 
๒๔๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหนาที่ตอไป
ไดหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกบทบัญญัติเดิมโดยไมมีการบัญญัติบทเฉพาะ
กาลรองรับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไว ดังนั้น 

                                                 
๔มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไป
พลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 

๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน  
๖มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมที่ดิน 
อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใด
สาขาหนึ่งท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ    
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามบทบัญญัติเดิมจึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ตอไปได  

ประเด็นที่สี่  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะใช
อํานาจตามมาตรา ๔๘๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ เพ่ือยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราวไดหรือไม นั้น เห็นวา 
การใชอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเปนการชั่วคราวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการ
โอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นั้น โดยปกติเปนอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง สวนการใชอํานาจ
ของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ในกรณีที่มีเหตุดังกลาวไวกอนการใชอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรมจะตองเปนกรณีที่มีความ
จําเปนหรือเรงดวนที่ทําใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอง
ดําเนินการไปกอนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ไมวาในขณะนั้นจะมีคณะกรรมการธุรกรรมปฏิบัติ
หนาที่อยูหรือไม ดวยเหตุนี้ การใชอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง นี้จะกระทําไดเมื่อใด จึงยอมตองพิจารณาตามพฤติการณที่
เกิดข้ึนจริงในแตละเร่ืองที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอน
เรนทรัพยสิน และมีเหตุที่แสดงวามีความจําเปนหรือเรงดวนที่จะมีผลเกี่ยวกับการกระทําความผิด
เพียงใดจนสมควรตองใชอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินไปกอน มิใชพิจารณาเพียงแตวาใน
ชวงเวลานั้นยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการธุรกรรมเพียงประการเดียว 

 
(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

                                                 
๗ มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควร

เชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไปกอนแลว
รายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐาน
วาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือใหมีคําสั่งเพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือสั่งเพิก
ถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ 


