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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัต ิ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
*   

 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดมีหนังสือ 

ที่ ปง ๐๐๐๗.๗/๐๓๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป
ความไดวา ตามที่ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือใหการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนไปดวยความถูกตองตาม
บทบัญญัติและเจตนารมณในการตรากฎหมาย สํานักงาน ปปง. จึงขอหารือปญหาขอกฎหมาย
สามประเด็น ดังตอไปนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง  ตามที่ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) แทนผูดํารง
ตําแหนงเดิม ผูรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. หรือผูปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินจะเปนผูใช อํานาจตามมาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งเปนอํานาจเฉพาะของเลขาธิการ ปปง. 
ไดหรือไม 

ประเด็นที่สอง  การที่สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการรับรายงาน
การทําธุรกรรม และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทํา
ธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่นตามมาตรา ๔๐ (๒) และการเก็บ รวบรวม ติดตามตรวจสอบ ศึกษา 
ประมวลผล และวิเคราะหรายงานและขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรมตามมาตรา ๔๐ (๔) 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และการตรวจสอบรายงาน
การทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเบื้องตนตามนัยของมาตรา ๔๘ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประกอบกับขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แลว 
หากผลการตรวจสอบและวิเคราะหรายงานและขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรมที่สํานักงาน 
ปปง. ไดรับรายงาน เปนกรณีที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมิใชกรณีที่

                                                 
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑/๐๓๑๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

เก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน  สํานักงาน ปปง. จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่บัญญัติใหสํานักงาน ปปง. รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการ
ทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น เพ่ือสงรายงานหรือขอมูล
เก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกลาวไปใหสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายอื่นได
หรือไม 

ประเด็นที่สาม ในกรณีที่สวนราชการไทย ตางประเทศ หรือองคกรหรือ
หนวยงานระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดขอสอบถาม
รายงานหรือขอมูลที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน นั้น สํานักงาน ปปง. จะสามารถจัดสงขอมูลดังตอไปนี้ใหตามที่ไดรับการรองขอได
หรือไม 

(๑) รายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่สํานักงาน ปปง. ไดจากการ
ดําเนินการตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 

(๒) รายงานหรือขอมูลที่ ไดจากการดําเนินการตามมาตรา  ๓๘   แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ปปง. 

โดยไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักงาน ปปง. แลว มีความเห็นดังนี้ 
ประเด็นที่หน่ึง  ผูรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. หรือผูปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ปปง. ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินจะใชอํานาจตามมาตรา ๓๘๑  

                                                 
๑มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจ ดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ
สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

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

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดง
เอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



 ๓

แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งเปนอํานาจเฉพาะของ
เลขาธิการ ปปง. ไดหรือไม 

กรณีผูรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เห็นวา สํานักงาน ปปง. เปนสวน
ราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับ
บัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยมีเลขาธิการ ปปง. มีหนาที่ควบคุมดูแลซึ่งราชการ
ของสํานักงานตามมาตรา ๔๖๒ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับมาตรา ๔๐๓ และมาตรา ๔๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินฯ ดังนั้น การบริหารราชการในสํานักงาน ปปง. จึงตองเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

                                                                                                                                            
บรรดาขอมูลท่ีไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ 

ท่ีมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น 

๒มาตรา ๔๖  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีดังตอไปนี ้
ฯลฯ     ฯลฯ 

(๘) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการให
เปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจ
หนาท่ีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
๓มาตรา ๔๐  ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยยอวา 

“สํานักงาน ปปง.” ขึ้นเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหนาท่ีโดย
อิสระและเปนกลาง มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงาน
ธุรการอื่น 

(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้งการ
รับรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 

(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่น 

(๔) เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะหรายงานและขอมูล
ตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) จัดใหมีโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให
มีการจัดโครงการดังกลาว 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
๔มาตรา ๔๑  ใหมีเลขาธิการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานโดย

อิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน 
และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 



 ๔

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ ที่กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนง
อธิบดีวา ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิบดีเปน
ผูรักษาราชการแทน และความในวรรคสามของบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหนําความในวรรค
หนึ่งมาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมี
ฐานะเปนกรมโดยอนุโลมดวย เมื่อสํานักงาน ปปง. มีฐานะเปนกรม โดยมีเลขาธิการ ปปง. ทํา
หนาที่ควบคุมดูแลซึ่งราชการของสํานักงาน ปปง. และโดยที่ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูที่จะ
มาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปปง. จึงเปนกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปปง. การแตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทนตําแหนงเลขาธิการ ปปง. จึงเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๔๖๖ ประกอบ
กับมาตรา ๔๘๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ ซึ่งกําหนดใหผูรักษาราชการ
แทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน และใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ  ดังนั้น ผูรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. จึงยอม

                                                 
๕มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง

อธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงแตงตั้ง
ขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทา
ขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารอง
อธิบดีหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได อธิบดีจะแตงตั้ง
ขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทา
ขึ้นไป เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดี ในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม 

๖โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 
๗มาตรา ๔๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้ มี อํานาจหนาท่ี

เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือมอบ
อํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ี
อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี 



 ๕

ใชอํานาจตามมาตรา ๓๘๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แทน
เลขาธิการ ปปง. ได 

สวนกรณีผูปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ปปง. นั้น  เห็นวา อํานาจตามมาตรา 
๓๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มิใชอํานาจเฉพาะตัวซึ่งจะ
มอบหมายใหผูใดปฏิบัติราชการแทนมิได ดังจะเห็นไดวามาตรานี้ไดกําหนดตัวบุคคลผูใชอํานาจ
ตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒) และ (๓) ไว คือ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. และพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย ดังนั้น เลขาธิการ ปปง. จึงสามารถมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติราชการแทนตนได 

ประเด็นที่สอง  การที่สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๐ 
(๒) และ (๔)๙ และมาตรา ๔๘ วรรคสาม๑๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินฯ ประกอบกับขอ ๑๑๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แลว หากผลการตรวจสอบและวิเคราะห
รายงานและขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรมที่สํานักงาน ปปง. ไดรับรายงาน เปนกรณีที่
เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น ซึ่งมิใชกรณีที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด
มูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  สํานักงาน ปปง. จะอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๔๐ (๓)๑๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่บัญญัติ
ใหสํานักงาน ปปง. รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น สงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกลาวไปใหสวน
                                                 

๘โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๙โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๑๐มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควร

เชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไปกอนแลว
รายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๑ขอ ๑  เม่ือสํานักงานไดรับรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมแลว 

ใหทําการตรวจสอบเบื้องตน ถาปรากฏวาการทําธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยัก
ยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหสํานักงานเสนอเรื่องให
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ท้ังนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพบเหตุ
เชนนั้น 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถาเห็นวาเรื่องท่ีเสนอมายังไมเพียงพอที่จะ
พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรับมอบหมาย
เปนหนังสือจากเลขาธิการ ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแลวรายงานใหทราบก็ได 

๑๒โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 



 ๖

ราชการที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดหรือไม นั้น  เห็นวา เดิมมาตรา ๔๐ ไมได
บัญญัติใหสํานักงาน ปปง. สามารถสงขอมูลหรือรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตาม
กฎหมายอื่นได ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ (๓) โดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหสํานักงาน ปปง. มีอํานาจหนาที่สง
รายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายอื่นได ดังนั้น หากผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหรายงานและขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรมที่สํานักงาน ปปง. ไดรับ
รายงานเปนกรณีที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น ซึ่งมิใชกรณีที่เก่ียวของกับการ
กระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน 
ปปง. ยอมสามารถสงรายงานหรือขอมูลดังกลาวไปใหสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายอื่นได 

ประเด็นที่สาม  สํานักงาน ปปง. จะสามารถจัดสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการ
ทําธุรกรรมที่สํานักงาน ปปง. ไดจากการดําเนินการตามมาตรา ๔๐๑๓ และจัดสงรายงานหรือขอมูล
ที่ไดจากการดําเนินการตามมาตรา ๓๘๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ฯ ใหสวนราชการไทย ตางประเทศ หรือองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่ไดรับการรองขอไดหรือไม นั้น  สามารถแยกตอบได
เปนสองกรณี ดังนี ้

(๑) กรณีที่สวนราชการไทยเปนผูรองขอ  กรณีนี้ เห็นวา สํานักงาน ปปง. 
สามารถสงรายงานหรือขอมูลที่เก่ียวกับการทําธุรกรรมที่ไดจากการดําเนินการตามมาตรา ๓๘ 
และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ใหกับสวนราชการไทย
ที่รองขอขอมูลดังกลาว หากกรณีตองดวยมาตรา ๔๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ ดังที่กลาวมาแลวในประเด็นที่สอง หรือกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดให
มีการขอขอมูลจากสํานักงาน ปปง. ได เชน มาตรา ๑๑ (๒)๑๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

                                                 
๑๓โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๑๔โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๑๕มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๗) (๑๐) หรือ (๑๒) 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอใหมีการดําเนินการดังตอไปนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรมของพรรค
การเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการ
กระทําความผิดหรือฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหทราบ หรือใหธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอ่ืน แจงใหทราบถึงการโอนหรือการเบิกจายเงินใน
กรณีดังกลาว ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ  ท้ังนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 



 ๗

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ มาตรา ๑๑๒ (๒)๑๖ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) กรณีที่สวนราชการตางประเทศ หรือองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศที่
เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนผูรองขอ นั้น  เห็นวา ยอมเปนไปตามขอ
ผูกพันที่กําหนดไวในอนุสัญญา ความตกลงระหวางประเทศ หรือบันทึกความเขาใจฯ ทีรั่ฐบาลไทย
ไดตกลงไวกับตางประเทศ  ทั้งนี้ จะกระทําไดเทาที่กฎหมายใหอํานาจไวตามที่กลาวมาขางตน 

แตอยางไรก็ดี การที่สํานักงาน ปปง. จะใหรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทํา
ธุรกรรมแกสวนราชการหรือหนวยงานใดตามประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม นั้น ตองคํานึงถึง
มาตรา ๓๘ วรรคสี่๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ บทบัญญัติ
เก่ียวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมาตรา ๓๕ วรรคสาม๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวย 
 
 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

                                                                                                                                            
และมิใหนําบทบัญญัติของกฎหมายที่หามหนวยงานใดเปดเผยขอมูลในความครอบครอง มาใชบังคับกับการ
แจงขอมูลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๖มาตรา ๑๑๒  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การเลือกตั้งและปองกันมิใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
กรรมการการเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) ขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรมของ
บุคคลที่นาจะเก่ียวของกับการเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหทราบหรือใหธนาคารแหงประเทศไทย
หรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนแจงใหทราบถึงการโอนเงิน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ 

๑๗โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๑๘มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยู

สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง 
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปน

การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํา
มิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคล
ท่ีเก่ียวกับตน ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



 ๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีนาคม ๒๕๕๒ 


