
เร่ืองเสร็จที่ ๙๔/๒๕๔๕ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัยทําการวินิจฉัยช้ีขาดแทน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

   
 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด ที่ นร 

๒๒๐๔.๑/๗๑๕  ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔  ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สรุปความ
ไดวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐๑ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยข้ึนตามคําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๔/๒๕๔๓ เร่ือง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓  โดยในขอที่ ๕ ซึ่งเปนเรื่องอํานาจของ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยนั้น ขอ ๑๒ กําหนดใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ใหความเห็นตามมาตรา ๔๙๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
                                                           

สงพรอมหนังสือ ท่ี  นร  ๐๖๐๑/๐๑๗๔  ลงวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๔๕  ซึ่ งสํ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑  มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับ
กับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

๒ ๕. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

   โดยใหมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการในการพิจารณาวินิจฉัยใหความเห็น
และการพิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการและดําเนินการเก่ียวกับเรื่องตางๆ ดังนี ้

  ๑. การพิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓ มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา

ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่น
คํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

   ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมี
คําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบ
เพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน 

   ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพ่ิมเติมไปใหพนักงานอัยการ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้น
ท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อสงเรื่องให
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด   ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่อง



 ๒

๒๕๔๒ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยไดพิจารณาหลักการดังกลาวแลว มีความเห็นแยกเปนสองฝาย 
ดังนี้ 

ฝายที่หนึ่ง  เห็นวา คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 
๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  แทน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได  เนื่องจากคณะกรรมการไดมอบอํานาจให
ตามคําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกลาว  ซึ่งเปนการมอบอํานาจตาม
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฝายที่สอง  เห็นวา คณะอนุกรรมการวินิจฉัยไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 
๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  แทน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการมีเพียงอํานาจเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเทานั้น   เนื่องจากอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินโดยเฉพาะ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีมติใหหารือปญหาขอ
กฎหมายดังกลาวตอคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเสนอ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาปญหาขางตนโดยมีผูแทน

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว  มีความเห็นวา โดยหลักแลว
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจตามมาตรา ๓๐๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได  อยางไรก็ตาม ปญหาที่สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินขอหารือเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม๕ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ นั้น เปนเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวา หลักฐานซึ่งเปนที่เช่ือไดวาเปนทรัพยสินที่
เก่ียวกับการกระทําความผิดยังไมสมบูรณพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดิน  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีผล

                                                                                                                                                                      
จากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใด ใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติ
ตามนั้น หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงาน
อัยการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 



 ๓

ทําใหมีการยื่นคํารองหรือไมมีการยื่นคํารองตอศาล  ซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับอํานาจของ
อัยการสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแยงตามมาตรา ๑๔๕๖ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งอัยการสูงสุดไมอาจมอบอํานาจใหพนักงานอัยการอื่นทําการแทนได 
ประกอบกับมาตรา ๒๙๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ไดบัญญัติให
การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตองใชคะแนนเสียงใน
การลงมติสูงกวาเร่ืองอ่ืน ๆ โดยจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู จากบทบัญญัติตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  แสดงใหเห็นวา 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม เปนอํานาจหนาที่โดยเฉพาะของ
คณะกรรมการเทานั้น แมวามาตรา ๓๐๘ จะไดบัญญัติใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมก็ตาม แตมีความหมายใหใชบังคับไดเฉพาะวรรคตาง ๆ ของ
มาตรา ๒๙   ซึ่งยอมไมรวมถึงมาตรา ๒๙ วรรคสาม ที่บัญญัติวา การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 
๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูนัน้ 
เพราะเปนกรณีเฉพาะของคณะกรรมการดังที่กลาวขางตน  ดังนั้น กรณีนี้หากตีความวา
คณะกรรมการจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดแทนคณะกรรมการได ก็จะทําให
สิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไดรับความกระทบกระเทือนในสาระสําคัญ
หรือตองสูญเสียไป 

                                                           
๖ มาตรา ๑๔๕  ในกรณีท่ีมีคําสั่งไมฟองและคําสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ ถาในนคร

หลวงกรุงเทพธนบุรีใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ 
หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ถาในจังหวัดอ่ืนใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งไปเสนอผูวาราชการ
จังหวัด แตท้ังนี้มิไดตัดอํานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอยางใดแกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓ 

   ในกรณีท่ีอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ในนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน แยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวนพรอมกับ
ความเห็นที่แยงกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อชี้ขาด แตถาคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอยางอ่ืนอันจําเปน
จะตองรีบฟอง ก็ใหฟองคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ ผูชวยอธิบดีกรม
ตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัดไปกอน     

   บทบัญญัติในมาตรานี้ใหนํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ ฎีกา หรือถอน
ฟอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

๗ มาตรา ๒๙  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

   ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติ  หนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแต
การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 ๔

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ทําการวินิจฉัยชี้ขาดแทนคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได 

 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีนาคม ๒๕๔๕ 


