
เร่ืองเสร็จที่ ๖๓๑/๒๕๕๒ 
 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  อํานาจของคณะกรรมการธุรกรรมในการรองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสนิ 

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
   

 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๗.๗/๐๓๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (เร่ืองเสร็จที่ ๓๘๑/๒๕๕๑) สรุปไดวา 

ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการธุรกรรมตามบทบัญญัติเดิมกอนที่จะมีการแกไข
องคประกอบตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ส้ินสภาพไปโดยผลของพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจากไมไดมีบทเฉพาะกาลรองรับไวดังเชน
กรณีของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.)ฯ 

ประ เด็ นที่ ส าม  คณะกรรมการปอง กันและปราบปรามการฟอกเงิ น 
(คณะกรรมการ ปปง.) ตามบทบัญญัติเดิม ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดเนื่องจากไมไดมีบท
เฉพาะกาลรองรับไวเชนเดียวกับประเด็นที่หนึ่ง 

ประเด็นที่ส่ี ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการ ปปง. มีอํานาจในการ
ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได ไมวาในขณะนั้นจะมีคณะกรรมการธุรกรรมปฏิบัติหนาที่อยูหรือไม 
โดยการใชอํานาจของเลขาธิการ ปปง. ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง จะกระทําไดเมื่อใด ยอมตอง
พิจารณาตามพฤติการณที่เกิดขึ้นจริงในแตละเร่ืองวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย 
ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสิน และมีเหตุที่แสดงวามีความจําเปนหรือเรงดวนที่จะมีผล
เก่ียวกับการกระทําความผิดเพียงใดจนสมควรตองใชอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินไปกอน 

สํานักงาน ปปง. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือประโยชนในการดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานโดยการขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาล
แพงมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินในชวงระยะเวลาที่ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ธุรกรรม เนื่องจากการแตงตั้งกรรมการธุรกรรมนั้นเปนอํานาจของคณะกรรมการ ปปง. ซึ่งปจจุบัน
ยังขาดองคประกอบในสวนของกรรมการ ปปง. ผูทรงคุณวุฒิอีกเกาคนที่อยูระหวางการดําเนินการ

                                                 
 สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 
 
๒

เพ่ือใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ จึงขอหารือประเด็นขอกฎหมาย
ตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 

๑. ตามที่ขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมไววา “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เช่ือได
วาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมสงเร่ืองให
เลขาธิการดําเนินการตอไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว” นั้น ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการ
ธุรกรรม หากเลขาธิการ ปปง. ไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน และไดมอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ใหใชอํานาจตามมาตรา ๓๘ ในการรวบรวมพยานหลักฐานจนปรากฏเปนที่เช่ือ
ไดวาทรัพยสินที่ไดยึดหรืออายัดไวนั้นเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดแลว เลขาธิการ 
ปปง. จะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปน
ของแผนดินโดยเร็ว ตามนัยของมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ที่ไดบัญญัติไวโดยชัดแจงใหเปนอํานาจ
ของเลขาธิการ ปปง. ไววา “ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่
เช่ือไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงาน
อัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว” ได
หรือไม 

๒. หากเลขาธิการ ปปง. สามารถสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํา
รองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินตามขอ ๑ ไดแลว จะตองสงเร่ืองให
พนักงานอัยการภายในระยะเวลาไมเกินเกาสิบวันของการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวช่ัวคราวตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ใชหรือไม 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) พิจารณาขอหารือของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) โดยมีผูแทนสํานักงาน ปปง. และผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุดเปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี ้

ประเด็นที่หน่ึง  เห็นวา มาตรา ๓๔ (๑) และ (๓) ๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจในการ
                                                 

๑มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
 (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 

 (๒) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

 (๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 

 (๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการและ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

 (๕) กํากับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของสํานักงานและเลขาธิการ 

 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 



 
 
๓

ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด และดําเนินการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๘๒ ตามลําดับ โดยในการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ นั้น เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบ
รายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมซึ่งไดรับจากการรายงานของสถาบันการเงินหรือผู
ประกอบอาชีพ ตามหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แลว หาก
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปน
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้นไวช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ ๑๓ แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ อยางไรก็ดี ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน มาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ไดกําหนดใหเลขาธิการ ปปง. มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไปกอนแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรมได อันเปน
ขอยกเวนในเรื่องของการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดที่โดยหลักแลวตอง
ดําเนินการโดยคณะกรรมการธุรกรรม แมแตการขอใหเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสี่ เลขาธิการ ปปง. จะตองเสนอใหคณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังตามหลักเกณฑ

                                                 
๒มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควร

เชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

 ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไปกอน
แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

 การตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดง
หลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือใหมีคําสั่งเพิก
ถอนการยึดหรืออายัดก็ได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือสั่ง
เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ 

๓ขอ ๑  เม่ือสํานักงานไดรับรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมแลว ให
ทําการตรวจสอบเบื้องตน ถาปรากฏวาการทําธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย 
ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหสํานักงานเสนอเรื่องให
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ท้ังนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพบเหตุ
เชนนั้น 

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถาเห็นวาเรื่องท่ีเสนอมายังไมเพียงพอที่จะ
พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรับมอบหมาย
เปนหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแลวรายงานใหทราบก็ได 
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และวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๒๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 

นอกจากการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 
๔๘๕ แลว พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ไดบัญญัติเก่ียวกับการรองขอให
ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๔๙ วรรค
หนึ่ง๖ดวย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้น ขอ ๓๗ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ไดกําหนดวา ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานเปนที่เช่ือไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการ
ธุรกรรมสงเร่ืองใหเลขาธิการ ปปง. ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๔๙๘ โดยเร็ว  

เมื่อพิจารณาขั้นตอนการดําเนินการดังที่กลาวมาขางตนแลว เห็นไดวา การยึด
หรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเปนเพียงมาตรการชั่วคราวที่มีผลกระทบตอสิทธิ
ในทรัพยสินของประชาชนนอยกวาการรองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตกเปนของแผนดิน  ฉะนั้นในกรณีเรงดวนจึงใหเลขาธิการ ปปง. มีอํานาจทําได แตการ
รองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินนั้น เปนอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม
แตผูเดียว หาไดมีบทบัญญัติใหอํานาจเลขาธิการ ปปง. ไวดวยไม ไมวาในกรณีใดๆ แมเลขาธิการ 
ปปง. จะไดมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินใดไวกอนแลวตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง๙ เลขาธิการ 
ปปง. ก็ไมมีอํานาจวินิจฉัยวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดและสงเร่ือง
ใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

การที่มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง กําหนดใหเลขาธิการ ปปง. เปนผูสงเร่ืองให
พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอตอศาลเพ่ือใหทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด
ตกเปนของแผนดินนั้น เปนเรื่องที่เลขาธิการ ปปง. จะตองดําเนินการหลังจากที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมเห็นวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดและสงเร่ืองใหเลขาธิการ 
ปปง. สงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปน

                                                 
๔ขอ ๒  เม่ือเจาหนาท่ีของสํานักงานไดตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ถูกตองครบถวนแลว 

ใหเสนอคําขอพรอมทั้งหลักฐานและความเห็นตอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ธุรกรรมพิจารณามีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น 

๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๖มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา

ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่น
คํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๗ขอ ๓  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการ

กระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมสงเรื่องใหเลขาธิการดําเนินการตอไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว 
๘โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 
๙โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
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ของแผนดินเทานั้น เลขาธิการ ปปง. หาไดมีอํานาจดําเนินการเองไม แมในชวงเวลานั้น ยังไมมี
คณะกรรมการธุรกรรมก็ตาม 
 

ประเด็นที่สอง  เห็นวา เมื่อไดตอบขอหารือในประเด็นที่หนึ่งแลววา เลขาธิการ 
ปปง. ไมอาจสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินที่
เก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได จึงไมจําเปนตองพิจารณาขอหารือในประเด็นนี้ตาม 
 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตุลาคม  ๒๕๕๒ 

                                                 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 


