
เรื่องเสร็จที่ ๕๕๘/๒๕๕๔ 
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมและอํานาจของผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 

*   
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือ 
ด่วนมาก ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๓๘๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปความได้ว่า ด้วยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจํานวนห้าคน  
ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) แต่งต้ังจากบุคคล 
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่
คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งต้ังเป็น
กรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ปปง. ให้เสนอชื่อ  
ให้คณะกรรมการ ปปง. แต่งต้ังบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการที่คณะกรรมการ ปปง. แต่งต้ังคัดเลือกกันเองเป็นประธาน
กรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(เลขาธิการ ปปง .) เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น สํานักงาน ปปง . ขอหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติแต่งต้ังกรรมการจากบุคคลซึ่งได้รับ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อทั้งสี่คณะ โดยมีเงื่อนไขให้บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะหนึ่งต้องลาออกจากการเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แต่ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้แจ้งให้สํานักงาน ปปง. ทราบ 
เป็นหนังสือว่าไม่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ 

สํานักงาน ปปง. ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการที่ได้เสนอชื่อ
บุคคลที่คณะกรรมการ ปปง. แต่งต้ังเป็นกรรมการธุรกรรมโดยมีเงื่อนไขทราบ และขอให้เสนอชื่อ
บุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
สํานักงาน ปปง. แต่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าวได้ยืนยันเสนอชื่อบุคคลเดิม เป็นผลให้
คณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติไม่เห็นชอบรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าวได้
ยืนยันเสนอชื่อ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ ปปง. โดยการลาออกจาก
การเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ และขอให้คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลอื่นแทน  ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ปปง. กรณีตามข้อเท็จจริง
ดังกล่าว หากต่อมาคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อยังคงยืนยันเสนอชื่อบุคคลเดิมอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม 
                                                 

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนมาก ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๙๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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กรณีจะถือว่าคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าวไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งต้ัง
เป็นกรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ปปง. ซึ่งจะมีผลให้
คณะกรรมการ ปปง. มีอํานาจแต่งต้ังบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการคณะนั้นตามนัยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นที่สอง ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้บัญญัติให้เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  
แ ต่ เนื่ อ งจากปั จจุ บั นอยู่ ร ะหว่ า งคณะรั ฐมนตรี พิ จ ารณาคั ด เ ลื อก บุคคล เพื่ อ เ สนอชื่ อ 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ปปง.  
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงขอหารือว่า ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น จะมีอํานาจหน้าที่เป็นเลขาธิการ ปปง. และมีอํานาจ
หน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปปง. ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ที่ได้บัญญัติให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งใด 
เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการ 
หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทน

สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.) และผู้แทนสํานักงาน ปปง. เป็นผู้ช้ีแจง
ข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สํานักงาน ปปง. ได้มีหนังสือ
ถึงคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการธุรกรรม เพื่อสอบถามถึงการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ัง
เป็นกรรมการธุรกรรม ซึ่งต่อมาคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการธุรกรรมทั้งสี่คณะได้เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ ปปง. โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอ
ช่ือบุคคลซึ่งสํานักงาน ปปง. ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของหน่วยงาน
ของรัฐ ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ (๒) 
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ (๓) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๔ คณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวต้องไม่ เป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นของรัฐ  
เนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมมีภาระหน้าที่สําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามหมวด ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่กรรมการธุรกรรม
ต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยไม่มีภาระในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ   
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 
สํานักงาน ปปง. ได้แจ้งมติของคณะกรรมการ ปปง. ดังกล่าวไปยังบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งภายหลัง
บุคคลดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังสํานักงาน ปปง. ว่าไม่ประสงค์ที่จะลาออกจากการ 
เป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นของรัฐ สํานักงาน ปปง. จึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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แห่งชาติแจ้งมติของคณะกรรมการ ปปง. และผลการพิจารณาของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใหม่เพื่อให้คณะกรรมการ ปปง. แต่งต้ังใหม่ ในวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เสนอชื่อบุคคลเดิม
ให้คณะกรรมการ ปปง. แต่งต้ังอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
รวมท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ามาตรา ๓๒ วรรคสอง (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินฯ คณะกรรมการ ปปง. สามารถพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวได้ เมื่อสํานักงาน ปปง. ได้รับรายชื่อบุคคลดังกล่าวจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ปปง. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการ ปปง. มีมติไม่เห็นชอบกับ
รายชื่อของบุคคลดังกล่าว และมอบหมายให้สํานักงาน ปปง. พิจารณาดําเนินการมีหนังสือแจ้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด สํานักงาน ปปง. จึงมีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งมติของ
คณะกรรมการ ปปง. ดังกล่าวให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามใหม่เพื่อได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับการแจ้งจากสํานักงาน ปปง.  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวประกอบกับ
ข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ธุรกรรม คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ วรรคสอง๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ด้วย  
ดังนั้น หากปรากฏว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงยืนยันเสนอชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการ 
                                                 

๑มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจํานวนห้าคน
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคน ในกรณีท่ี
คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม 
เป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
คัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน  
การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 (๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสิบหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็น

พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในตําแหน่งรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือรอง 
หรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขาดังกล่าวและดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 (๓) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง  
 (มีต่อหน้าถัดไป) 

 



 ๔

ในหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อเป็นกรรมการธุรกรรมอีก บุคคลนั้นจึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒  
วรรคสอง (๕) ที่บัญญัติว่ากรรมการธุรกรรมต้องไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ปปง. เนื่องจากกรณีนี้คณะกรรมการ ปปง. มีมติยืนยันให้ผู้ได้รับเสนอชื่อ 
ต้องลาออกจากกรรมการในหน่วยงานของรัฐ แสดงว่าคณะกรรมการ ปปง. ไม่อนุมัติตามมาตรา ๓๒ 
วรรคสอง (๕) แล้ว หากพ้นระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ปปง. โดยหนังสือ
ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ย่อมถือได้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถเสนอ
ช่ือบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการธุรกรรมได้ คณะกรรมการ ปปง. จึงมีอํานาจแต่งต้ัง
บุคคลอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ ต่อไป 

ประเด็นที่สอง เห็นว่า ตามมาตรา ๔๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้บัญญัติให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  
หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น เมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มิได้กําหนด
อํานาจหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ไว้เป็นกรณีเฉพาะ อํานาจหน้าที่ของผู้รักษา
ราชการแทนเลขาธิการ ปปง. จึงต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฯ และเมื่อพิจารณามาตรา ๓๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  
ซึ่งบัญญัติให้เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง จึงเห็นได้ว่าในกรณีที่มีการ
แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนดังกล่าวย่อมมีอํานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ ปปง. และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ธุรกรรมได้ เนื่องจากการรักษาราชการแทนเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ ปปง. ช่ัวคราว 

                                                 
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น) 

 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือข้าราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  

 (๕) ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 (๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือ 

มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นํามาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรม 
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก 

๒มาตรา ๔๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ 
ผู้ซ่ึงตนแทน 

 ในกรณี ท่ีผู้ ดํ ารงตําแหน่งใดหรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ ดํารงตําแหน่งนั้นมอบหมาย 
หรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ 
ผู้ซ่ึงมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าท่ีอย่างใด 
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ดํารง
ตําแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

๓โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น 



 ๕

ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ปปง. หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เพื่อให้สามารถบริหาร
ราชการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น แม้ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. จะไม่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
ที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับเลขาธิการ ปปง. ผู้รักษาราชการแทนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการ ปปง . ได้ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ  
และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งต้ังให้เลขาธิการ ปปง. ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่
อย่างใดนั้น ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ย่อมมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่นั้น
เช่นเดียวกับเลขาธิการ ปปง. ด้วย  ทั้งนี้ เทียบเคียงได้กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ในเรื่องเสร็จที่ ๖๗/๒๕๒๔๔ 

 
 

(นายอัชพร จารุจินดา) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 

                                                 
๔บันทึก เรื่อง อํานาจหน้าท่ีของผู้รักษาราชการแทนในตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. 

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนมาก ท่ี สร. ๐๖๐๑/๒๘๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๔ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกา 
มีถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 


