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บทคัดยอ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมี
หนวยงานหรือองคกรในการบังคับใชกฎหมายคือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เปนองคกรในระดับบริหารมีหนาท่ีในการวางนโยบายและการบังคับใชกฎหมาย และคณะ
กรรมการธุรกรรมเปนองคกรในระดับปฏิบัติการ โดยมีสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินปฏิบัติงานในดานธุรกรรม ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีบทบาทและภาระหนาท่ีเกี่ยวของในทุกองคกรท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการอยูมาก ซ่ึงการอํานาจหนาท่ี
ดังกลาวอาจมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีใชอํานาจไปใน
ทางท่ีไมถูกตอง ฉะนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษากรณีดังกลาวเพ่ือมิใหเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีไมถูกตอง โดยมีมาตรการหรือวิธี
การท่ีกํากับดูและหรือควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ในการศึกษากรณีดังกลาวเปนการศึกษาวิจัยจากเอกสารตางๆ ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตําราทางกฎหมาย 
คําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของศาล โดยพิจาณาถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปรียบเทียบกับ
อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

จากการศึกษาพบวา การใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินอาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติ
รับรองไว เชนการคนในเคหสถาน การยึดหรืออายัดทรัพยสิน การยับยั้งการทําธุรกรรม การจํากัด
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สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร จึงจําเปนตองมีการกํากับดูแลและควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งแตกอนเขาสูตําแหนง ขณะดํารงตําแหนง 
จนถึงการพนจากตําแหนง

เพื่อปองกันปญหาดังกลาว จึงมีขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 42 ใหคณะ
กรรมการสรรหาสืบประวัติในเชิงลึกของบุคคลเชนการทําสํานวนคดี การสืบสวนสอบสวนคดี
เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือท่ีเกี่ยวของวามีประสบการณในดานนี้หรือไม มิใชการสอบประวัติบุคคล
โดยท่ัวไปกอนสงรายช่ือใหคณะรัฐมนตรีและทางรัฐสภาพิจารณาตอไป แกไขเพิ่มเติมในมาตรา 42 
โดยใหดําเนินการสรรหาเลขาธิการคนใหมภายในระยะเวลาอันสมควรกอนครบวาระการดํารง
ตําแหนงของเลขาธิการคนปจจุบัน  และเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 43 วา เม่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. แลว จะตองลาออกจากการเปนขาราชการพลเรือน
อันมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา โดยตองกระทําภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ท้ัง
เพื่อความเปนกลางและอิสระในการทําหนาท่ีตลอด 4 ป หรือ 1 วาระของการดํารงตําแหนง
เลขาธิการ ป.ป.ง. และเพื่อใหการทําหนาท่ีเปนไปอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนิน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ง
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ABSTRACT

The Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1990) was prescribed to establish the
agency or organization for enforcing the law in relation to the Anti-Money Laundering
Committee and the Transaction Committee. The Anti-Money Laundering Committee is the
administrative organization which is responsible for laying down the policy for enforcing the law.
Moreover, the Transaction Committee is also the operational organization by which transactions
are conducted by the Anti-Money Laundering Office. The Secretary General of the Anti-Money
Laundering Committee has a role and responsibility related to all of the above mentioned
organizations. Consequently, The Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee
has a lot of powers and duties at their disposal in order to carry out their functions. Such powers
and duties may affect the rights and liberties of people according to the Constitution, particularly
in the case where the powers are abused. Therefore, it is necessary to study such cases so that The
Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee cannot misuse their powers and
duties. There should be measures or methods put in place to supervise and / or control the use of
powers and duties of The Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee.

The study of such cases are carried out by the use of documentary research from
various types of documents: The Constitution of the Kingdom of Thailand, all related laws or
acts, legal texts and the courts’ judgments or decisions. The rights and liberties of people
according to the Constitution are studied together with the comparison of the powers and duties
between The Secretary Generals of the Anti-Money Laundering Committee and The Office of the
Narcotics Control Board.
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From this study, it is found that the use of powers and duties of the Secretary General
of the Anti-Money Laundering Committee may affect people’s rights and liberties according to
the Constitution, which is prescribed to recognize the said rights, such as the search of dwelling
places, the seizure or forfeiture of properties, the withholding of any transactions and the
restriction of rights and liberties of personal communication. Consequently, it is necessary to
supervise and control the use of the powers of the Secretary General of the Anti-Money
Laundering Committee from the time prior to entering to office, while holding office and until the
removal from office.

In order to prevent such problems, it is suggested that the Anti-Money Laundering
Act, B.E. 2542 (1990) be amended by adding the legal provisions in Section 42 that the Selective
Committee which allows for an in-depth search into the personal  history, such as during a case
preparation, the investigation and questioning of any cases related to money laundering or to
checking whether or not there is any experience in such a field, however, this is not the general
investigation prior to sending  names to the cabinet and parliament for consideration.  Section 42
should be amended so that the new Secretary General shall be selected within the appropriate
period of time prior to the completion of the term of the present Secretary General. Moreover,
Section 43 should be amended that when the office of The Secretary General of the Anti-Money
Laundering Office is approved and appointed, the present Secretary General shall resign from
being a permanent civil servant which carries a permanent salary. The resignation shall be made
within 15 days from the day of the appointment. This is to ensure impartiality and independence
in performing their duties throughout the 4 years or 1 term of holding the office of Secretary
General of the Anti-Money Laundering Office. This is also to ensure continuity in performing
their duties effectively according to the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1990).
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กิตติกรรมประกาศ

การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณอยางสูงตอทานรองศาสตราจารย
ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคาท่ีคอยใหคําปรึกษาและขอ
แนะนําตางๆอยางใกลชิดและเอาใจใสจนทําใหผูเขียนสามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้เปนผล
สําเร็จออกมาได ขอขอบพระคุณอยางสูงทานอาจารย ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข ท่ีทานไดกรุณารับเปน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมท้ังใหขอแนะนําและช้ีแนะแนวทางในการปรับปรุงวิทยา
นิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึนดวย

ขอขอบพระคุณอยางสูงตอทานศาสตราจารย ดร.วีระพงษ  บุญโญภาส ทาน พ.ต.อ.
ยุทธบูล ดิสสะมาน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีใหขอมูลและช้ี
แนะแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณอยางสูง
ตอรวมท้ังอีกหลายๆ ทานท่ีไมไดระบุนาม ท่ีไดใหความชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธในคร้ังนี้ 
วิทยานิพนธนี้ไมอาจจะสําเร็จลงได หากผูเขียนไมไดรับกําลังใจสนับสนุนจนเกิดความมานะ
พากเพียรจากบิดา มารดา และพี่ๆนองทุกคนในครอบครัว รวมถึงคุณบุษยมาศ พันธุฟก ท่ีคอยหวง
ใยดูแลและยินยอมสละเวลาอันมีคาของครอบครัวใหแกผูเขียนไดมุงม่ันเรียบเรียงวิทยานิพนธใน
คร้ังนี้จนสําเร็จสมความมุงหมายและคุณบัญชา รุงศิริยืนยง คุณพีรพร เรืองรองปญญา ซ่ึงเปน
บรรดาเพื่อนๆ ท่ีใหความชวยเหลือในระหวางการทําวิทยานิพนธจนทําใหผูเขียนประสบความ
สําเร็จคร้ังนี้ ผูเขียนขอขอบคุณสําหรับมิตรภาพท่ีคนรอบขางมีใหเสมอมา

ทายท่ีสุดนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตผู
เดียว และหากความดีของวิทยานิพนธฉบับนี้มีอยู ผูเขียนขอมอบแดบิดามารดาผูใหกําเนิดแกผูเขียน 
อีกท้ังความรับและความปรารถนาดีท่ีทานท้ังสองไดมอบแกผูเขียนตลอดชีวิตของผูเขียนนี้ กอให
เกิดแรงบันดาลใจแกผูเขียนใหมีกําลังใจมีความมานะพยายามในการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญท่ีทําใหผูเขียนประสบผลสําเร็จในการศึกษาคร้ังนี้

วรวุฒิ  ภูเพียนเลิศ
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บทที่ 1
บทนํา

ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ทรัพยสินเปนปจจัยหนึ่งของมนุษยในการดํารงชีพ ซ่ึงกอให
เกิดปญหาหรืออาชญากรรมเก่ียวกับทรัพยสินเปนจํานวนมาก การฟอกเงินจึงเปนปญหาอาชญา
กรรมอยางหน่ึงท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงอาชญากรรมประเภทน้ีจะไมเห็น
ภาพของความรุนแรงเหมือนอาชญากรรมท่ัวไป แตกอใหเกิดปญหาตอสังคมโดยรวมคือ ผล
กระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ฉะนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการในการปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการตัดวงจรในการประกอบอาชญา
กรรมตอไป

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยไดมีกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงินเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยตราเปนพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 25421 และไดใหเหตุผลในการประกาศใชพระราช
บัญญัติฉบับนี้วา เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบอาชญากรรม ซ่ึงกระทําผิดกฎหมายบางประเภท ได
นําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดไปใชเปนประโยชนในการกระทําผิดตอไปได
อีก หรือนําเงินไปลงทุนและเปล่ียนแปลงเงินนั้นใหกลายเปนเงินท่ีสุจริต ทําใหยากแกการปราบ
ปรามการกระทําผิดเหลานั้น ประกอบกับกฎหมายบังคับใชอยูก็ไมสามารถปราบปรามการกระทํา
ความผิดดังกลาวได หรือไมสามารถดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาท่ีควร เพื่อเปนการตัด
วงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว สมควรกําหนดมาตรการตางๆ ใหสามารถดําเนินการปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน2

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมอาจเขารวมเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna 
Convention)3 เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงเปนขอ
บัญญัติของอนุสัญญาดังกลาว แตปจจุบันประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายปองกันและปราบ
                                                

1 ตอไปในวิทยานิพนธน้ีจะเรียกวา พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542.
2 หมายเหตุทาย พ.ร.บ.ฟอกเงิน  พ.ศ. 2542.
3 ตอไปในวิทยานิพนธน้ีจะเรียกวา อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988.
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ปรามการฟอกเงินซ่ึงผานการพิจารณาของรัฐสภา เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2542 ตามกฎหมายดังกลาว
ไดกําหนดความผิดมูลฐานไวหลายฐานความผิด และเพื่อใหสอดคลองกับ UN Model Law และ
อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 ดังกลาว ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการฟอก
เงินเปนความผิดทางอาญาและความผิดมูลฐานท่ีสําคัญ คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (1) นอกจากความผิดมูลฐานดัง
กลาวแลว ตามกฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดความผิดมูลฐานอ่ืนๆ เชน ความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตร
การในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ความผิดเกี่ยวกับกรรโชกทรัพย หรือรีด
เอาทรัพย เปนตน4

สาเหตุท่ีประเทศไทยตองมีกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน เนื่องจากตามอนุสัญญากรุง
เวียนนา ค.ศ. 1988 ไดกําหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินเพ่ือใหรัฐสมาชิกนําไปเปนแนวทางในการ
แกไขปญหากฎหมายภายในใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว โดยกําหนดใหเปนความผิดทาง
อาญาแกผูครอบครองทรัพยสินท่ีไดมาจากการคายาเสพติด หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูท่ีชวยเหลือในการโอนสิทธิในทรัพยสินท่ีไดมาจากการคายาเสพติด
หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาว ผูท่ีเปล่ียนสภาพทรัพยสินซ่ึงมีท่ีมาเกี่ยวกับยา
เสพติด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะปกปดหรือเปล่ียนแปลงแหลงท่ีมาของทรัพยสิน จะเห็นไดวา ตาม
อนุสัญญาดังกลาวมุงเนนแตเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงถือไดวาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนความผิดมูลฐานตามอนุสัญญา
นี้ โดยเฉพาะไดกําหนดใหผูกระทําการฟอกเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เปนความผิดทางอาญา มีโทษจําคุก ปรับ และริบทรัพยสิน การท่ีอนุสัญญาดังกลาวกําหนดใหความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนความผิดหลักท่ีทุกประเทศจะตองชวยกันตอตานและปราบปราม ประเทศ
สมาชิกจึงไดนําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาบัญญัติเปนความผิดมูลฐานไวในกฎหมายภายใน เพื่อ
ลงโทษผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮองกงเปนตน

                                                
4 วีระพงษ บุญโญภาส. “ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542 กับความจําเปนในการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย.” วารสารกฎหมาย, ปท่ี 21, ฉบับท่ี 1. หนา 350-
351.
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นอกจากนี้ ตาม UN Model Law ใน Section 1 Money Laundering offences Article 20 
ก็ไดกําหนดความผิดการฟอกเงินหรือทรัพยสินเกี่ยวกับยาเสพติดเปนความผิดท่ีจะตองปราบปราม 
โดยท่ี  UN Model Law เปนกฎหมายท่ีเปนแบบใหทุกประเทศนําไปเปนแนวทางในการบัญญัติ
กฎหมายภายในเพ่ือใหเปนไปแนวทางเดียวกัน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเปนความผิดมูลฐานท่ี
แตละประเทศสมาชิกจะตองกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพื่อเปนการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงตาม UN Model Law 
ไดกําหนดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพียงฐานความผิดเดียว โดยไมไดกําหนดความผิดมูลฐานอ่ืนๆ 
ไวดวย อันเปนการสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 ท่ีมุงท่ีจะริดรอนผลประโยชน
ของผูมีสวนพัวพันกับการลักลอบการคายาเสพติด ดังนั้นประเทศสมาชิกท่ีบัญญัติกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะตองนําเอาความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดมาบัญญัติไว
ในกฎหมายดังกลาวดวย นอกจากความผิดมูลฐานท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดแลว แตละประเทศอาจ
กําหนดความผิดมูลฐานอ่ืนๆ ไดซ่ึงก็แลวแตนโยบายของประเทศนั้น ๆ เชน อาจกําหนดใหผูฟอก
เงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดท่ีเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีความผิดฐานฟอกเงินได

จากการที่ประเทศไทยไดตรากฎหมายฟอกเงินเม่ือป พ.ศ. 2542 ภายหลักจากท่ีมีรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 เพียง 2 ป รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดบัญญัติรับรองถึงสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลไวอยูดวย ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบดวยมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48และมาตรา 
50 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินโดย
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน5 คือการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ 
ป.ป.ง. อาจมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน แมบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 จะบัญญัติใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารปฏิบัติหนาท่ีไดเนื่องจากเปนกฎหมายท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญท่ีใหไว แตหากเลขาธิการ ป.ป.ง. ใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีไมถูกตอง การ
กระทําดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจากการปฏิบัติหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ท่ีผานมาต้ัง
แตมีการบัญญัติกฎหมายฟอกเงินข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 มีปญหาหรือแนวโนมวา มีการใชอํานาจ
หนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ไปในทางท่ีไมชอบดวยกฎหมายทําใหมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว เชน กรณีเลขาธิการ ป.ป.ง. ใชอํานาจตามมาตรา 38 แหง พ.
ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่ังการใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ง. ดําเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมโดยมิไดตรวจสอบวาเขาความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหรือไม  ศาลปก
ครองมีคําพิพากษาวา เปนการใชอํานาจโดยปราศจากขอเท็จจริงท่ีเปนอันสมควร อันเปนการใชดุล

                                                
5 ตอไปในวิทยานิพนธน้ีจะเรียกวา เลขาธิการ ป.ป.ง.
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พินิจโดยมิชอบ6 ดังนี้ การท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ใชอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมายฟอกเงิน เปนการ
ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายและมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
ทําใหบุคคลผูถูกตรวจสอบไดรับความเสียหายจากการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. 
ดังกลาว และเพื่อมิใหการใชอํานาจหนาท่ีอันไมชอบดวยกฎหมายของเลขาธิการ ป.ป.ง. เกิดข้ึนใน
ภายภาคหนา จึงจําตองมีการควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยกํากับดูแลและ
ควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการตั้งแตกอนเขาสูตําแหนง ระหวางการดํารงตําแหนง จนถึง
การพนจากตําแหนง

องคกรปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้มีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากองคกรอ่ืน 
ดวยเหตุวา ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นี้มีมาตรการท้ังทางแพงและทางอาญาและมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
2540 อีกดวย เม่ือปรากกฎวา พ.ร.บ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ตรวจสอบเพื่อคนหารวบรวมหลักฐานและดําเนินการกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน 
กลาวคือ ไดใหอํานาจทางกฎหมายอยางกวางขวางกับเลขาธิการ ป.ป.ง. ท่ีจะใชบังคับกฎหมาย ยอม
ทําใหมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตอประชาชนบางประการซ่ึงรัฐธรรมนูญบัญญัติใหการรับ
รองสิทธิข้ันพื้นฐานไว ฉะนั้นบทบาทการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. นั้นมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อเปนการใหหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการ
ใชอํานาจของเจาหนาท่ีองคกรของรัฐ

1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง.  ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน

พ.ศ. 2542 และการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตามกฎหมายดังกลาว
1.2.2 เพื่อศึกษาอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง.  ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกับอํานาจหนาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ 

ป.ป.ง. มิใหใชอํานาจหนาท่ีกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชนตามรัฐธรรมนูญ

1.3  สมมติฐานของการศึกษา
 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม

ท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว ดังนั้นการใชอํานาจหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีของเลขาธิการ 

                                                
6 คําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงท่ี 216/2548. หนา 28.
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ป.ป.ง. จึงอาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวได และเพื่อ
ปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต จึงสมควรท่ีจะมีมาตรการท่ีชัดเจนในการกํากับดูแล
บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการใชอํานาจหนาท่ี
เลขาธิการ ป.ป.ง. ตอไป

1.4  วิธีการศึกษา
การศึกษาเอกสาร (Document any Research) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารภาษา

ไทย และภาษาตางประเทศ ตํารา หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ตัวบทกฎหมาย บทความและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหและประมวลผลเปนขอเสนอแนะตอไป

1.5  ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยเอกสาร โดยศึกษารายละเอียดจากบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ใหรูถึงอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตามกฎหมายฟอกเงิน การใชกฎหมายของเลขาธิการ 
ป.ป.ง. เพื่อมิใหกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  แนวทางและข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการควบ
คุมการใชอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ข้ึน

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 

2542
1.6.2 ทําใหทราบอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

และ อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
1.6.3 ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการใชอํานาจหนาท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. 

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
1.6.4 เพื่อนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ไปใชเปนขอพิจารณา

หรือแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑการควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. อันทํา
ใหไมกระทบถึงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
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บทที่ 2
กฎหมายฟอกเงินกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ขณะนี้ท่ัวโลกไดตระหนักวาเราจําเปนท่ีจะตองมีการจัดการอยางจริงจังกับองคกร
อาชญากรรมท่ีมีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีและการเงินดังกลาว องคกรอาชญากรรมเหลานี้จะทํา
ทุกวิถีทางในการลักลอบทําลายระบบการเงินท่ีถือเปนหลักสําคัญของการพาณิชยระหวางประเทศ 
และจะพยายามสรางสมอํานาจทางเศรษฐกิจของตนเองโดยการใหสินบนแกองคกรหรือสถาบันท่ีมี
สวนในการดําเนินงานทางดานการเงินตางๆ รวมท้ังแทรกแซงเพื่อทําลายกิจการการคาเสรี ในขณะ
นี้การฟอกเงินถือวาเปนปญหาใหญท่ีจะตองเรงแกไขและจัดการกับองคกรอาชญากรรมระหวาง
ประเทศทุกรูปแบบ ท้ังนี้เนื่องจากเงินถือเปนท่ีมาของอํานาจ การมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงมากเทา
ใดก็เทากับวาเปนการเพ่ิมความเข็มแข็งใหกับอํานาจมากเทานั้น องคกรอาชญากรรมในขณะน้ีถือวา
มีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการคุกคามความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน รัฐ และสถาบัน
ประชาธิปไตย

องคกรปฏิบัติการทางการเงิน (The Financial Action Task Force หรือ FATF) เปนองค
กรหนึ่งท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อจัดการกับปญหาการฟอกเงินของโลก จัดต้ังข้ึนโดย G-7 Economic Summit 
ในป ค.ศ. 1989 ประกอบดวยสมาชิก 26 ประเทศ และ European commission และ Gulf 
Cooperation Council มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรการในการควบคุมและปองกันการ
ฟอกเงิน และสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิกท่ัวโลกในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

หลักการทํางานขององคกรปฏิบัติการทางการเงิน หรือ FATF คือการนําเสนอแนะนํา 
49 ประการท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนแผนการคราว ๆ ใหนานาประเทศไดนําไปใชประกอบการออก
กฎหมายและบังคับใชกฎหมายปองกันการฟอกเงินตลอดจนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชนแตละ
ประเทศควรจะปฏิบัติตามขอสัญญาเวียนนาโดยทันที และควรจะกระทําการใหสัตยาบันดวย หรือ 
ทางการของประเทศตางๆ ควรจะดําเนินการเพื่อใหองคกรตางๆ ท่ีมีการทําธุรกิจเกี่ยวของกับการ
ชําระเงินสดจํานวนมากๆ ปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 49 ประการนี้ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หรือ 
สถาบันการเงินควรเก็บประวัติการทําธุรกรรมตางๆ ไวอยางนอย 5 ป ท้ังนี้เพื่อใหสามารถใหขอมูล
แกผูรักษากฎหมายไดในกรณีท่ีถูกรองขอ เพื่อประกอบการสืบสวนหรือการดําเนินคดี เปนตน
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นอกจากนี้องคกรปฏิบัติการทางการเงิน หรือ FATF ยังไดสนับสนุนองคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยว
ของอีกมากมาย เชน The Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) และ The Asian 
Secretariat และยังมีการจัดสัมมนาในระดับภูมิภาคข้ึนท่ีแอฟริกาใตและอิสตันบุล รวมท้ังจัดการ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและแนวทางในการฟอกเงินข้ึนอีก
ดวย

การทํางานขององคกรปฏิบัติการทางการเงิน หรือ FATF ไดสงผลใหเกิดการกอต้ัง
หนวยขาวกรองทางการเงิน (FinancialIntelligence Units หรือ FIUs) ข้ึนในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก
เพ่ือปองกันการรวมมือกันระหวางธนาคารในการกระทําความผิด และสืบคนเสาะหาการใชระบบ
ทางการเงินของธนาคารในทางที่มิชอบรวมถึงการตรวจสอบใหเปนท่ีแนใจไดวาไดมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตอตานอาชญากรรมทางการเงินเปนท่ีเรียบรอยแลว

ดังนี้หนวยงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของตางประเทศที่จัดต้ังข้ึนจะมี
อํานาจหนาท่ีเหมือนหรือตางกันกับอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 มีดังนี้

2.1  อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. กับอํานาจหนาท่ีของหนวยงานฟอกเงินตางประเทศ
การฟอกเงินแมจะมีประวัติความเปนมานานแลว พรอมๆกับการประกอบอาชญากรรม

อันทําใหอาชญากรตองหลบซอนหรือปดบังเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาเพ่ือไมใหตองรับโทษและ
สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบในภายหลัง แตการฟอกเงินในฐานะท่ีเปน
อาชญากรรมหรือความผิดแยกออกมาตางหากจากความผิดท่ีกอใหเกิดทรัพยสินท่ีนําไปซอนเรน
หรือฟอกนั้นยังถือเปนเร่ืองท่ีใหมมากสําหรับทุกประเทศ หรือเปนเร่ืองท่ีเพิ่งเร่ิมตนข้ึนเม่ือประมาณ
สองศตวรรษท่ีผานมาเทานั้น7

ในเร่ืองสาระสําคัญของกฎหมายฟอกเงิน ไดกลาวถึงมาตรการสําคัญของกฎหมายฟอก
เงินตามแนวทางท่ีสําคัญของสหประชาชาติ FATF และองคการระหวางประเทศ การท่ีสถาบัน
ระหวางประเทศตองเขามามีบทบาทในเร่ืองกฎหมายฟอกเงิน ก็เพราะการฟอกเงินเปนอาชญากรรม
ขามชาติ (Transnational Crime) ซ่ึงทุกประเทศตองรวมมือกันปองกันและปราบปราม ท้ังนี้ การรวม
มือจะกระทําไดอยางสมบูรณ ประเทศตางๆ จะตองมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เสียกอน ในบางประเทศซ่ึงประสบปญหาการฟอกเงิน และมีกฎหมายบังคับใชแลวท่ีนาสนใจดังนี้

                                                
7 นิกร เภรีกุล. (2543, พฤศจิกายน). การฟองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนว

ทางปฏิบัติ. จาก  translators-at-law.com  หนา 57.
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2.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดในการฟอกเงิน ไดแก Money Laundering Control Act of 

1986 (MCLA) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ The Anti-Drug Abuse Act of 1986 ทําใหการฟอกเงินเปน
ความผิดอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการฟอกเงินตองเปนการกระทําท่ีมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้

1. กระทําโดยเจตนาเพื่อชวยเหลือ (Assisting) ในการฟอกเงินท่ีไดจากการประกอบ
อาชญากรรม หรือ

2. เจตนากระทําธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงการจงใจละเลยไมกระทําการ (Willfully Blind) 
เกี่ยวกับธุรกรรมท่ีมีมูลคาเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเกี่ยวพันกับทรัพยสินท่ีไดมาจากอาชญา
กรรม หรือ

3. เจตนาหลบเล่ียงไมปฏิบัติตามหนาท่ี (Structuring) ในการรายงานการทําธุรกรรม
ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน MCLA แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การฟอกเงินท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction) คือ ความผิดใน

การพยายามทําธุรกรรมโดยใชเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดมูลฐานท่ีระบุ หรือท่ี
เรียกวา Specified Unlawful Activity ซ่ึงปจจุบันมีประมาณ 200 ฐานความผิด

2. การผานขามแดนสหรัฐอเมริกาโดยไมแจงรายการตราสารการเงิน เปนความผิดใน
การพยายามเคล่ือนยายเงินท่ีไดจากการกรทําความผิดมูลฐานขามเขตแดนสหรัฐอเมริกา

3. การฟอกเงินโดยปฏิบัติการของเจาหนาท่ีเพื่อหลอกลวงนักฟอกเงินหรือท่ีเรียกวา 
Sting Operation ซ่ึงคลายคลึงกับการฟอกเงินท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมตามประเภทแรก แตมีขอแตกตาง
คือ เงินหรือทรัพยสินไมจําเปนตองมาจากความผิดมูลฐานจริงๆ แตเปนเงินหรือทรัพยสินที่เจาหนา
ท่ีใชลอนักฟอกเงิน โดยแสดงใหเห็นและผูกระทําเช่ือวาจะทําธุรกรรมไดมาจากการกระทําความผิด
มูลฐาน

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาไดกอต้ัง The Financial Crimes Enforcement Network 
หรือท่ีเรียกกันวา FinCEN ข้ึนมาในป 1990  เพื่อเปนศูนยกลางในการเก่ียวกับขอมูลขาวสารและ
การวิเคราะหทางการเงินเพื่อสงเสริมการตรวจสอบ การสืบสวน และดําเนินคดีกับการฟอกเงินและ
คดีอาชญากรรมทางการเงินอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการออกกฎเกณฑและควบ
คุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายในการตอตานการฟอกเงิน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการใหสถาบัน
การเงินรายงานธุรกรรมบางประเภทและใหจัดเก็บรักษาขอมูลเพื่อเปนรองรอยทางการเงิน 
(Financial Trail) ใหเจาหนาท่ีของรัฐใชในการสืบสวนดําเนินคดีได ซ่ึง FinCEN จะใหขอมูลเกี่ยว

DPU



9

กับการเงินดังกลาวแกหนวยงานบังคับใชกฎหมายอ่ืนๆ ใชเปนประโยชนดวย ในปจจุบัน FinCEN 
กลายเปนแกนนําในกระบวนการตอสูกับปญหาการฟอกเงินในระดับระหวางประเทศ8

ภารกิจของหนวย FinCEN คือ
1. การแสดงถึงขอสงสัยในผูกระทําผิดและรายงานถึงแนวโนมและรูปแบบในเร่ืองของ

การฟอกเงินโดยวิเคราะหถึงความหลากหลายของฐานขอมูลท่ีทําโดยหนวยงานอื่นๆ
2. พัฒนาและกระจายในการวิจัยและเรียนรูในเร่ืองของการบังคับเกี่ยวกับการ

ฟอกเงิน
3. สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลท่ีกระจายกวาง (governmentwide) โดย

จัดหากลยุทธสนับสนุนสําหรับการดําเนินการสืบสวน เม่ือมีความเหมาะสมและการรองขอ
4. สนับสนุนและบังคับใชกฎหายอ่ืนๆ โดยใชการสอบถามพ้ืนฐานขอมูลเพื่อใหไดคํา

ตอบท่ีรองขอ สําหรับการรับขอมูลท่ีศูนยการติดตอ (communication center)
กระบวนการของการใหขอมูลและการกระจาย ความเช่ือถือวางใจของ FinCEN ข้ึนกับ

การรักษาขอมูลโดยหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขอมูลท่ีซํ้ากันทาง  
FinCEN จะใหเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม สอบถามกับหนวยงานขอมูลอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน

แมวา  FinCEN จะเปนท่ีนาไววางใจของขอมูลจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีวางแผนถึงการ
สรางฐานขอมูลท่ีซ่ึงจะรวมเปนหนึ่งเดียวกันกับ FinCEN ตนทุนท่ีนอยท่ีสุดและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีตอง
ข้ึนกับความหลากหลายยิ่งใหญ ส่ิงอํานวยความสะดวก เร่ืองศูนยคอมพิวเตอร FinCEN ใชกระบวน
การการกระจายท่ีเขาถึง ส่ิงท่ีจําเปนของกระบวนการของขอมูลและภายใตของการเขาถึงนั้น  
Microcomputer ความสามารถที่จํากัดคือติดตอเช่ือมกันในเครือขาย  ขอมูลและโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะถูกเก็บไวในไมโครคอมพิวเตอรและผานการรองขอกับสถานบริการ เม่ือจําเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนๆ จะเช่ือมเครือขายและอนุญาตใหเขาไปในระบบคอมพิวเตอรภายนอก

FinCEN  วางแผนสําหรับพนักงานท้ังหมดและในท่ีสุดมี  Computer workstation   ตน
ทุนอุปกรณคอมพิวเตอรท้ังหมดคาดการณไวท่ี 2.2  หนึ่งลานดอลลาร โดยท่ัวไป  FinCEN  ไดเรียน
รูการประเมินถึงขอมูลพื้นฐานภายนอกโดยเปนกรณี ๆ ไปในทางเดียวกันก็ไดกําหนดและ
สนับสนุนดวย FinCEN ไดตอรองกับสหพันธของการบังคับใชกฎหมายและหนวยงานควบคุมท่ี
อนุญาตโดยทันที การประเมิน Online  ของฐานขอมูล  ส้ินป 1990  FinCEN มีขอเห็นดวยกับสอง
หนวยงานคือ Interpol  และ  Postal service inpection service  สําหรับประเมินท่ีจะเลือกฐานขอมูล
และเห็นดวยท่ีจะเขาถึงกรมศุลกากร เกี่ยวกับการบังคับการจัดการดานยา การซ้ือขายหลักทรัพยและ
การแลกเปล่ียน   The Bureau of Alcohol ยาสูบและอาวุธปน และศูนยบริการรายไดภายใน การซ้ือ
                                                

8 นิกร เภรีกุล.  แหลงเดิม. หนา 61-62.
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ขายแลกเปล่ียนมีมากในข้ันแรก ซ่ึงสะพัดมากกวา 20 หนวยงานอ่ืนและราชการดวย  อยางเชน 
สํานักงานของกรมบัญชีกลางเงินตรา และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ในชวงเวลาน้ัน  
FinCEN ยังคงพยายามถึงฐานขอมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงมันเปนส่ิงท่ีตองการในการประเมิน

2.1.2  ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางการเงินประเทศหนึ่งในโลก

และมีลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะแกการเปนท่ีหลบซอนพักพิงของผูกระทําผิดตางๆ ดังนั้น 
อาชญากรจึงมักนําเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดดังกลาวนั้นไปใชจายหรือทําการเปล่ียนสภาพ
เพ่ือปกปดการกระทําความผิดและเพื่อหาผลประโยชนเพ่ิมข้ึนในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลียจึงไดตรากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงมี
อยู 4 ฉบับไดแก9

1. Custom Act 1901 กฎหมายฉบับนี้กําหนดหลักเกณฑไววา ใหรัฐมีอํานาจยึดรายได
ซ่ึงมีท่ีมาจากการซ้ือขายยาเสพติด ไมวารายไดนั้นจะเปนเงินสด เช็ค หรือทรัพยสินก็ตาม รวมทั้ง
กําหนดใหอํานาจศาลส่ังปรับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไดในจํานวนท่ีสูงเทากับผล
ประโยชนท่ีไดรับจากการซ้ือขายยาเสพติด (มาตรา 243)

2. Proceeds of Crime Act 1987 กําหนดหลักเกณฑไววา
2.1 ใหอํานาจศาลส่ังยึดทรัพยสินที่ใชหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
2.2 ใหเจาหนาท่ีดํารวจสามารถขออํานาจศาล ส่ังใหสถาบันการเงินสงขอมูลของ

บุคคลใดใหแกเจาหนาท่ีตํารวจนั้น เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือเช่ือวาขอมูลซ่ึงอยูท่ีสถาบันการเงิน
นั้นแสดงวาบุคคลนั้นกําลังหรือกําลังจะกระทํา หรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิดขอหาข้ันรุน
แรง (Serious Offence) อันไดแก การคายาเสพติด การวมกันฉอโกง การเล่ียงภาษี และการฟอกเงิน 
หรือแสดงวาบุคคลนั้นไดรับหรือกําลังจะไดรับประโยชนไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากการกระทํา
ความผิด

2.3 ใหสถาบันการเงินตองทําการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินไวอยางนอยเจ็ดป
2.4 ใหเจาหนาท่ีตํารวจสามารถขอหมายคนจากศาลได หรือใหขอหมายคนจากศาล

โดยทางโทรศัพทได ในกรณีมีเหตุเรงดวน หากเจาหนาท่ีตํารวจเช่ือวาผูใดมีทรัพยสินซ่ึงไดมาจาก
การกระทําความผิดไวในครอบครอง

                                                
9  วีระพงษ  บุญโญภาส. (2547, ตุลาคม).  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน .  หนา 72-75.
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2.5 บทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําการฟอกเงินไดแก ในกรณีผูกระทําเปนบุคคล
ธรรมดา ใหปรับไมเกิน 200,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ และในกรณีผู
กระทําเปนนิติบุคคลใหปรับไมเกิน 600,000 เหรียญ

3.  Financial Transaction Reports Act 1988
กฎหมายฉบับนี้เดิมเรียกกันวา “Cash Transaction Report Act” แตพึ่งมาไดรับการ

เปล่ียนช่ือเม่ือป พ.ศ. 2535 ท่ีผานมา เพื่อใหเปนท่ีเขาใจกันวากฎหมายฉบับนี้มีหลักการครอบคลุม
ถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท ไมจํากัดเฉพาะทรัพยสินในลักษณะท่ีเปนเงินสดเทานั้น 
(AUSTRAC 1992;6) โดยกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณใชเปนเคร่ืองมือในการสืบสวนสอบสวน
การกระทําความผิดตางๆ เชน การหลีกเล่ียงภาษี การกระทําความผิดตามกฎหมายหุนสวนบริษัท 
การฟอกเงินจากการคายาเสพติดและจากองคกรอาชญากรรม เปนตน สวนการดําเนินงานตางๆ ภาย
ใตกฎหมายฉบับนี้ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานซ่ึงเรียกวา “Australian Transaction Report and 
Analysis Centre (AUSTRAC)” ซ่ึงกอต้ังข้ึนแทน Cash Transaction Report Agency (CTRA) อัน
เปนหนวยงานเดิมท่ีทําหนาท่ีตามกฎหมาย Cash Transaction Report Act หลักเกณฑอันเดียวกับธุร
กรรมซ่ึงตองรายงานแกหนวยงาน AUSTRAC ตามกฎหมายฉบับนี้ไดแก

3.1 การายงานธุรกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับการโอนเงินสด เปนการกําหนดใหรายงานไว
สองกรณีคือ

กรณีแรก บุคคลใดโอนเงินตราออสเตรเลียหรือเงินตราตางประเทศเปนจํานวน
ไมนอยกวา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย ออกภายนอกประเทศหรือภายในประเทศออสเตรเลีย (มาตรา 
15(1) )

กรณีท่ีสอง บุคคลใดไดรับโอนจากอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงเงินตราออสเตรเลียหรือเงิน
ตราตางประเทศเปนจํานวนไมนอยกวา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย จากภายนอกออสเตรเลีย (มาตรา 
15(5) )

หากไมทํารายงานตามที่กําหนดไวดังกลาว บุคคลนั้นจะตองไดรับโทษตาม
กฎหมายคือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดาตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญหรือจํา
คุกไมเกิน 2 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
25,000 เหรียญ (มาตรา 15 (6) )

3.2 การรายงานธุรกรรมซ่ึงมีเหตุอันนาสงสัย ซ่ึงกําหนดใหผูคาเงินสด ผูเปนคูคา
ฝายหนึ่งของธุรกรรมตองรายงานธุรกรรมดังกลาวเม่ือมีขอมูลซ่ึงเกี่ยวกับกรณีดังนี้

กรณีแรก การสืบสวนในการหลบเล่ียงหรือพยายามเล่ียงภาษีตามกฎหมาย หรือ
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กรณีท่ีสอง การสืบสวนหรือวิธีพิจารณาความบุคคลใดในความผิดตอกฎหมาย
แหงเครือจักรภพหรือประเทศออสเตรเลีย หรือ

กรณีท่ีสาม การสนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย Proceeds of Crimes Act 
1987 หรือกฎขอบังคับซ่ึงอออกมาภายใตกฎหมายฉบับดังกลาว (มาตรา 16 (1) )

เม่ือผูคาเงินสดไดรายงานขอมูลดังกลาวไปแลว ตองไมเปดเผยการรายงานนั้น
แกบุคคลใด มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 
เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 16 (5A) และมาตรา 16 (5B) )

หากผูคาไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไวดังกลาวนี้ จะตองมีความผิดและมี
บทกําหนดโทษคือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 
เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ และผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ (มาตรา 28)

3.3 การรายงานคําส่ังเกี่ยวกับการโอนเงินทุนระหวางประเทศจากลูกคาโดยกําหนด
ใหผูคาเงินสดผูกระทําการแทนหรือตามคํารองขอของบุคคลใดซ่ึงไมใชธนาคารพาณิชยหรือผูคา
นั้นไมใชธนาคารพาณิชยตองรายงานธุรกรรมดังกลาวในกรณีดังนี้

กรณีแรก  ผูคานั้นเปนผู ท่ีสงเ งินทุนระหวางประเทศออกนอกประเทศ  
ออสเตรเลีย

กรณีท่ีสอง ผูคานั้นเปนผูรับเงินทุนระหวางประเทศ ซ่ึงไดทําสงในประเทศออส
เตรเลีย

หากผูคาไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไวดังกลาวนี้ จะตองมีความผิดและมี
บทกําหนดโทษคือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 
เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ (มาตรา 28)

4.  Telecommunications Act 1991
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถขอหมายศาลเพ่ือดักฟงทาง

โทรศัพทไดในคดีท่ีสําคัญๆ เชนคดีฆาตกรรม ยาเสพติด การลักพา และการหลบเล่ียงภาษี เปนตน 
จึงเปนกฎหมายท่ีสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานเพ่ือตรวจสอบและทราบขอมูลท่ีจํา
เปนตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

หนวยงานท่ีเปนศูนยกลางในการวิเคราะหการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 
FinCEN และหนวยงานกลาง AUSTRAC ของประเทศออสเตรเลีย ตางก็มีหนาท่ีในการรวบรวมขอ
มูลและวิเคราะหและตรวจสอบธุรกรรมตางๆ ท่ีทางสถาบันการเงินสงมา เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
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วาเปนธุรกรรมท่ีนาสงสัยผิดปกติโดยท่ัวไปหรือไม เม่ือตรวจสอบเสร็จแลวไมวาจะผิดปกติหรือไม
อยางไร ก็จะสงผลของการตรวจสอบวิเคราะหนั้นไปยังหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นๆ ตอไป
เพื่อใชเปนประโยชนในการพิจารณาตอไป เชนวิเคราะหขอมูลวาธุรกรรมมีความผิดปกติหรือไม 
เม่ือวิเคราะหเสร็จแลวจะดําเนินการสงผลการวิเคราะหนั้นสงใหกับหนวยงานตํารวจ สรรพากร 
หรือศุลกากร เพื่อดําเนินการตามกฎหมายของหนวยงานนั้นเชน สรรพากรก็ดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยเร่ืองสรรพากร เปนตน

ในสวนของเลขาธิการ ป.ป.ง. ของประเทศไทยนั้น พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ไดบัญญัติใหอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง ไวตั้งแตการรับแจงวามีการกระทําผิดตามมูลฐานฟอกเงิน 
ดําเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน จนไปถึงสงเร่ืองใหพนักงานอัยการยื่น
ฟองตอศาล ซ่ึงแตกตางกับหนวยงานฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย 
หนวยงานของท้ังสองประเทศมีหนาท่ีเพียงแตวิเคราะหขอมูลวามีความผิดปกติในการทําธุรกรรม
นั้นหรือไม โดยไมตองไปแสวงหาพยานหลักฐาน สืบสวนสอบสวนแตประการใด หากขาดขอมูล
ในเร่ืองใดก็จะประสานงานไปถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสงขอมูลมาแลวทําการวิเคราะหตอไป 
ฉะนั้นจะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ของประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 มีมากกวาหนวยงานของตางประเทศ

2.2  การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหปลอดพนจากการใชอํานาจท่ีไมเปนธรรมของรัฐ
หรือผูอ่ืน และการคุมครองความเสมอภาคทางกฎหมายของบุคคล อยางไรก็ตาม ถึงแมวาประเทศ
ไทยจะเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาตั้งแต พ.ศ. 2475 มีการประกาศใชรัฐธรรม
นูญมาแลว 15 ฉบับ ซ่ึงหลายฉบับไดใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย แตความผัน
ผวนทางการเมืองซ่ึงถูกครอบงําดวยระบบเผด็จการทหารตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ป เปนสาเหตุท่ี
สําคัญท่ีทําใหหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไมบรรลุผลในสภาพ
ความเปนจริง แตกลับถูกจํากัดลิดรอนโดยผูถืออํานาจรัฐและกลุมอิทธิพลระดับตางๆ การเมืองการ
ปกครองภายใตระบบเผด็จการท่ีผูกขาดและขาดความโปรงใส นอกจากจะปดกั้นโอกาสมีสวนรวม
ของปวงชนชาวไทย ซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตยแลว ยังเปนสาเหตุสําคัญของวิกฤตการณดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูทุกวันนี้
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รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปนผลิตผลสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปการเมืองเพ่ือแก
วิกฤตการณตานตางๆ รวมท้ังเปนความหวังวาจะเปนกลไกท่ีจะปรับเปล่ียนระบบการเมือง การปก
ครองจากระบบผูแทนและระบบราชการท่ียังขาดความโปรงใสไปสูสภาพท่ีเปนประชาธิปไตยท่ีแท
จริง ซ่ึงประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยัง
เปนฉบับแรกของประเทศไทยที่มีบทบัญญัติอยางชัดแจง ในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวอยางชัดเจน และกําหนดใหองคกรของรัฐทุกองคกรใชอํานาจโดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกท้ังรัฐธรรมนูญไดใหหลัก
ประกันสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย กลุมตางๆ ท้ังในระดับปจเจกบุคคล และสิทธิของกลุม
และชุมชนไวกวางขวางครอบคลุมทุกมิติอยางไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดมากอน นอก
จากนั้นยังใหสิทธิแกประชาชนในการเขามีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ การตรวจ
สอบการใชอํานาจรัฐ รวมตลอดถึงการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ ผูยากไรและดวยโอกาส

แมวารัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิเสรีภาพไว แตสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
บางประการรับรองไวโดยเด็ดขาดไมมีจํากัด บางประการรับรองไวโดยอาจมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
นั้นได ซ่ึงอาจแยกเปน 2 ประเภทคือ10

1.  สิทธิเสรีภาพบริบูรณ
สิทธิเสรีภาพบริบูรณ หมายถึง สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไววาเปนสิทธิเด็ด

ขาด (absolute right) ไมอาจมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพประเภทนี้ได เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ซ่ึงเปนนามธรรมไมอาจมีการจํากัดได

2.  สิทธิเสรีภาพสัมพันธ
สิทธิเสรีภาพสัมพันธ หมายถึง สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว แตในขณะเดียว

กันก็เปดโอกาสใหมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นได โดยกําหนดเง่ือนไขไว เชน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. 2540) รับรองไวในมาตรา 39 ในขณะเดียวกันก็ไดกําหนดเปด
ชองใหมีการจํากัดเสรีภาพไวในวรรคสอง ดังท่ีบัญญัติวา

“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ
โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน

                                                
10 มานิตย จุมปา. (2548). คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) (พิมพครั้งที่ 7).

หนา 47-48.
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การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือ
เสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน”

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวนี้ มีหลักอยูวา จะจํากัดสิทธิไม
ได ยกเวนโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได 
กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพนี้จะตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง อีกท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรม
นูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย (มาตรา 29)

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองยึดถือหลักท่ีเครงครัดตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญคือ

1. หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
2. เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญ

นี้กําหนดไว และเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได

ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542ไดมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดแกการจํากัดสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน การส่ือสารถึงกันโดย
ชอบ ทรัพยสินและการประกอบอาชีพ เปนตน

2.2.1  การจํากัดสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองความคุมครองการ

อยูอาศัยในเคหสถานไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลยอมไดรับความคุมครองใน
การที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถาน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมาย”11 และบัญญัติคุมครองการคนในท่ีรโหฐานไววา “ในคดีอาญา การคนในท่ี
รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ัง

                                                
11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 35.
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หรือหมายของศาล ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”12   การท่ีจะเขาไปในเคหสถานของผูอ่ืนไดจะตองมี
หมายของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยบัญญัติไววา “หามมิใหคนในท่ี
รโหฐานโดยไมมีหมายคนหรือคําส่ังศาล เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และใน
กรณีดังตอไปนี้...”13 หลักก็คือหามมิใหคนในท่ีรโหฐาน แตก็มีขอยกเวนไว โดยขอยกเวนดังกลาว
เปนอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญไดยอมรับใหกระทําได

(ก)  การจํากัดสิทธิเสรีภาพในเคหสถานตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก็ไดบัญญัติไวใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถท่ีจะเขาไป

ในเคหสถานของบุคคลอ่ืนไดเพื่อตรวจสอบ หรือหาพยานหลักฐานท่ีเช่ือวากระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินไววา “เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้

เขาไปในเคหสถาน สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุก
ซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัด
ทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพย
สินหรือพยานหลักฐานดงักลาวนัน้จะถูกยกัยาย ซุกซอน ทําลายหรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดมิ”14

การที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
เปนหนังสือจากเลขาธิการ ไดเขาไปในเคหสถานของบุคคลอ่ืนโดยไมมีหมายคนจากศาล เพื่อทํา
การคน ติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐานนั้น อาจเปนการะทําท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชนได หากวาการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวของเลขาธิการ ป.ป.ง. 
เกิดข้ึนโดยมิชอบดวยกฎหมาย

(ข)  การจํากัดสิทธิเสรีภาพในเคหสถานตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
โดยอํานาจดังกลาวนี้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดใหอํานาจ

แกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการเขาไปในเคหสถานได โดยการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ
ตามกฎหมายฉบับนี้ไมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเชนกัน ซ่ึงบัญญัติไววา “เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย

(1) เขาไปในเคหสถาน  หรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจคน  เม่ือมีเหตุสงสัยตามสมควร
วามีบุคคลท่ีมีเหตุสงสัยวากระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษหลบซอนอยู  หรือมีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปน

                                                
12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 238.
13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92.
14 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 38(3).
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ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดี
พิเศษ หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได  ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการเนิ่นชากวา
จะเอาหมายคนมาไดบุคคลนั้นจะหลบหนีไป  หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย  หรือ
ทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม

(2) คนบุคคล  หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปน
ความผิดหรือไดมาโดยกากระทําความผิด  หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดี
พิเศษ  หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน  สวนราชการ  องคการ  หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือใหถอยคํา  สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือ  หรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(4) มีหนังสือสอบถาม  หรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือหรือสงบัญชีเอกสาร  หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(5) ยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีคนพบ หรือท่ีสงมาดังตอไปนี้ไวใน (1) (2) (3) และ(4)
การใชอํานาจตามวรรคหน่ึง  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามขอบังคับ

ท่ี กคพ. กําหนด
เฉพาะการใชอํานาจตามวรรคหน่ึง (1)  นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตอง

ดําเนินการเก่ียวกับวิธีการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว  ใหพนักงานสอบ
สวนคดีพิเศษแสดงความบริสุทธ์ิกอนการเขาคน  รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือท่ีทําใหสามารถเขา
คนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีคน  แตถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ท่ี
นั้น  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ี
กระทําได  และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตก  พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงต้ังแตระดับ 7 ข้ึนไปดวย

ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนสงสําเนาบันทึกเหตุ
สงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือตามวรรคสาม  และสําเนาบันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพย
ท่ียึดหรืออายัดตอศาลจังหวัด ท่ีมี อํานาจเหนือทองท่ี ท่ี ทําการคน  หรือศาลอาญาในเขต
กรุงเทพมหานครภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงหลังจากส้ินสุดการตรวจคน เพื่อเปนหลักฐาน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวตาม
วรรคหน่ึงท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการใหเปนไป
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ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยทําเอกสารใหไวประจําตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูไดรับอนุมัตินั้นและ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูนั้นตองแสดงเอกสารดังกลาวตอบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคร้ัง”15

(ค) การจํากัดสิทธิเสรีภาพในเคหสถานตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2519

ใน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ไดบัญญัติใหกรรมการ เลขา
นุการ และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการเขาไปคนในเคหสถานไดดวยเชนเดียวกับ พ.ร.บ. ฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 หรือ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยบัญญัติไววา “เพื่อดําเนินการปอง
กันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจา
พนักงานมีอํานาจดังตอไปนี้

เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เพ่ือตรวจคนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตามสม
ควรวา มีบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซอนอยู หรือมีทรัพย
สินซ่ึงมีไวในความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการ
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน 
ทําลายหรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม”16

2.2.2  การจํากัดเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมาย
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองถึงการส่ือสารถึงกัน

ของบุคคลโดยหามมิใหเปดเผยเพ่ือลวงรูขอความท่ีส่ือสารนั้น โดยบัญญัติไววา
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกันรวมท้ังการกระทําดวย

ประการอ่ืนใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”17  โดยในปจจุบัน กฎหมายของประเทศ
ไทยท่ีเกี่ยวกับการอนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐทําการลักลอบดักฟงทางโทรศัพทนั้นไมมีบทบัญญัติ
ใหอํานาจไว เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไววา จดหมาย ไปรษณียบัตร 
โทรเลข ส่ิงพิมพหรือเอกสารอ่ืนซ่ึงสงทางไปรษณียและโทรเลข จากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลย 

                                                
15พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 24.
16พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 14 (1) แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545, มาตรา 8.
17 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 37.
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และยังมิไดสง ถาเจาหนาท่ีตองการเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน ไตสวนมูลฟองพิจารณาหรือ
การกระทําอยางอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ ใหขอคําส่ังจากศาลถึงเจาหนาท่ีไปรษณียโทรเลขใหสง
เอกสารนั้นมา

ถาอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวา เอกสารนั้นตองการใชเพ่ือการดัง
กลาวแลว ระหวางท่ีขอคําส่ังตอศาลมีอํานาจขอใหเจาหนาท่ีฝายไปรษณียโทรเลขเก็บเอกสารนั้นไว
กอน

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมใชถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหาหรือจําเลยกับทนาย
ความของผูนั้น”18

ในสวนของขาวกรองแหงชาติไดบัญญัติไววา “มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
การขาวกรอง หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหทราบถึงความมุงหมาย กําลังความ

สามารถและความเคล่ือนไหวรวมท้ังวิถีทางของตางชาติหรือองคการกอการรายจนท่ีอาจกระทําการ
อันเปนการกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงชาติ ท้ังนี้เพื่อใหรัฐบาลนํามาประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดนโยบายแหงชาติ

การตอตานขาวกรอง หมายความวา การดําเนินการเพ่ือตอตานการกระทําของตางชาติ 
หรือองคการกอการรายท่ีมุงหมายจะใหไดไปซ่ึงความลับของชาติ หรือทําลายความม่ันคงแหงชาติ
โดยการจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย

การขาวกรองทางการส่ือสาร หมายความวา การใชเทคนิคและดําเนินกรรมวิธีทางเคร่ือง
มือส่ือสารดวยการดักรับการติดตอส่ือสารทางสัญญาณวิทยุเพ่ือใหมาซ่ึงขาวเกี่ยวกับความเคล่ือน
ไหวของตางชาติหรือองคการกอการรายท่ีอาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงชาติ

การรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน หมายความวา การใหคําแนะนําชวยเหลือและกํากับ
สวนราชการฝายพลเรือน ราชการสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ ในการดําเนินการเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยแกเจาหนาท่ี สถานท่ี เอกสาร และส่ิงของอ่ืนๆของทางราชการใหพนจากการจารกรรม 
การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย”

และ “มาตรา 4 ใหสํานักขาวกรองแหงชาติมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรอง ทางการส่ือ

สาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน
(2) ติดตามสถานการณภายในประเทศและตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหง

ชาติและรายงานตอนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแหงชาติ

                                                
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105.
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(3) กระจายขาวกรองท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติใหหนวยงานของรัฐหรือรัฐ
วิสาหกิจท่ีเกี่ยวของใชประโยชนตามความเหมาะสม

(4) ศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการ
รักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(5) เปนศูนยกลาง ประสานกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความ
ปลอดภัยฝายพลเรือนกับหนวยขาวกรองอื่นภายในประเทศ

(6) เปนหนวยงานหลักในการประสานกิจการขาวกรองและการตอตานขาวกรองกับ
หนวยงานขาวกรองของตางประเทศในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติ

(7) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนใหคําแนะนําและปรึกษาดานขาวกรอง 
การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนตอนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ัน
คงแหงชาติ

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแหงชาติ
มอบหมาย”19

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ 
พ.ศ. 2528  ตางมิไดใหอํานาจแกรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐในการดักฟงทางโทรศัพท โดยกฎหมาย
ขาวกรองแหงชาติคงใหอํานาจเฉพาะในการดักรับการส่ือสารทางสัญญาณวิทยุท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อน
ไหวของตางชาติ หรือองคกรกอการรายท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ แตเนื่องจากการดักฟงทาง
โทรศัพทมิใชการติดตอส่ือสารผานสัญญาณวิทยุ ดังนั้น จึงไมอาจนํากฎหมายขาวกรองแหงชาตินี้
มาปรับใชกับเร่ืองการดักฟงทางโทรศัพท20

(ก)  การจํากัดเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542

ในกรณีของ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2540 ไดใหอํานาจแกรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
สามารถทําการดักฟงโทรศัพทได อันเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 วรรค
สอง ซ่ึงเปนขอยกเวนของรัฐธรรมนูญท่ีใหกระทําได การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐจึงไมขัดตอรัฐ
ธรรมนูญ และเปนการกระทําเพื่อรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีใหอํานาจนั้นไว
โดยเฉพาะอยางเครงครัด หากฝาฝนกระทําการไปก็อาจเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ และผิดตอ

                                                
19 พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2528,  มาตรา 4.
20 อรรณพ ลิขิตจิตถะ.  “แนวคิดการบัญญัติกฎหมายดักฟง.” รวมบทความและสารนารูเก่ียวกับกฎหมาย

ฟอกเงิน  (พิมพครั้งที่ 2).  หนา 190.
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กฎหมายอาญาอีกดวย ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา
บัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการส่ือสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรใด ถูก
ใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายเปนหนังสือจะย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีเขา
ถึงบัญชี ขอมูลทางการส่ือสารหรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวนั้นก็ได

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีผูยื่นคําขอดําเนินการ
โดยใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตท้ังนี้ใหอนุญาตไดคราวละไมเกินสิบวัน

เม่ือศาลส่ังอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับบัญชีขอ
มูลทางการส่ือสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําส่ังดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพ่ือใหเปนไป
ตามความในมาตราน้ี”21

ดังนั้นการท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ใชอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 46 นี้ซ่ึงเปนมาตรการพิเศษ
ในการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีทรงประสิทธิภาพมากคือ การใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเลขาธิการได
มอบหมายเปนหนังสือสามารถยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพงเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนา
ท่ีเขาถึงบัญชี ขอมูลทางการส่ือสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลในกรณีท่ีมูลเหตุ
อันควรเช่ือไดวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการส่ือสาร หรือ
คอมพิวเตอรใด ไดถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตาม
มาตรา 46 ซ่ึงนับวาเปนมาตรการท่ีมีความสําคัญและมีความเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจากในการใช
อํานาจหนาท่ีดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในลักษณะน้ี
ควรท่ีจะใหศาลซ่ึงเปนองคกรท่ีเปนกลางในการใชดุลพินิจเปนผูพิจารณาคําส่ังดังกลาวอันเปนการ
ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีองคกรของรัฐในฝายบริหารและใหมีกําหนดเวลาในการใชขอมูล
เพื่อไมใหใชอํานาจท่ีมีอยูไดตามอําเภอใจ

(ข)  การจํากัดเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม พ.ร.บ. การสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ในสวนของพ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดใหอํานาจแกพนักงานสอบ
สวนสามารถที่จะกระทําการใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารไมวาทางโทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร 
หรืออุปกรณเคร่ืองมือส่ือสาร แตจะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีเปนหนังสือโดยยื่นคํารองตออธิบดีผู
พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําส่ังอนุญาตเสียกอน อันเปนการถวงดุลการใชอํานาจมิใหเจาหนาท่ีของ
รัฐใชอํานาจโดยมิชอบเชนเดียวกันกับอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ซ่ึงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 บัญญัติไววา “ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา 
                                                

21 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 46.
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เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซ่ึงสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร 
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช
หรืออาจถูกใช เพื่อประโยชนในการกระทําความผิดท่ีเปนพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงได
รับอนุมัติจากอธิบดีเปนหนังสือจะย่ืนคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีคําส่ัง
อนุญาตใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบตอ
สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดท่ีเปนคดี
พิเศษ

(2) มีเหตุอันควรเช่ือวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดท่ีเปนคดี
พิเศษจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว

(3) ไมอาจใชวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาส่ังอนุญาตไดคราวละไม

เกินเกาสิบวัน โดยกําหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในส่ิงส่ือสารตามคํา
ส่ังดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตราน้ี ภายหลังท่ีมีคําส่ังอนุญาต 
หากปรากฏขอเท็จจริงวา เหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีคําส่ัง
อนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณเปล่ียน
แปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปล่ียนแปลงคําส่ังอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร

เม่ือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการ
ดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาขอมูลขาวสารท่ีไดมาตามวรรคหน่ึง ใหเก็บรักษาเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยว
กับการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษซ่ึงไดรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง และใหใชประโยชนในการ
สืบสวนหรือใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะในการดําเนินคดีพิเศษดังกลาวเทานั้น สวนขอมูลขาวสาร
อ่ืนใหทําลายเสียท้ังส้ิน ท้ังนี้ตามขอบังคับท่ี กคพ. กําหนด”22

ในสวนของการไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารอีกประเภทหนึ่งเพ่ือประโยชนในการสอบ
สวน โดยจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใดข้ึนหรือเขาไปแฝงตัวในองคกรหรือกลุมบุคคล โดยใหการ
การะทําดังกลาวเปนการกระทําโดยชอบ ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอ่ืนไมได
บัญญัติมาตรการดังกลาวไว โดยบัญญัติไววา “ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูไดรับมอบหมายมีอํานาจใหบุคคลใด จัดทําเอกสารหรือหลัก
                                                

22พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 25.
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ฐานใดข้ึนหรือเขาไปแฝงตัวในองคกรหรือกลุมคนใด เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีอธิบดีกําหนด

“การจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเขาไปแฝงตัวในองคกร หรือกลุมคนใด
เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเปนการกระทําโดยชอบ”23

(ค)  การจํากัดเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

ในสวนของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดใหอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ส. 
กระทําใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารไมวาจะเปนทางโทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร บัญชีลูกคาของ
สถาบันการเงิน อุปกรณในการส่ือสารเชนกัน ซ่ึงกอนท่ีมีการแกไขกฎหมายดังกลาว เลขาธิการไมมี
อํานาจในการเขาถึงขอมูลได หากกระทําไปแลวอาจเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญและอาจถูกฟองรอง
ดําเนินคดีได โดยการเขาถึงขอมูลดังกลาวนั้นไดบัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา 
เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซ่ึงสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร 
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณในการส่ือสารส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช
หรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากเลขาธิการเปนหนังสือ จะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีคําส่ังอนุญาตให
เจาพนักงานไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวได

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบตอ
สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด

(2) มีเหตุอันควรเช่ือวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว

(3) ไมอาจใชวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาส่ังอนุญาตไดคราวละไม

เกินเกาสิบวัน โดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในส่ิงส่ือสารตาม
คําส่ังดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตราน้ี ภายหลังท่ีมีคําส่ังอนุญาต 
หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป 
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปล่ียนแปลงคําส่ังอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร

                                                
23พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 27.
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เม่ือเจาพนักงานไดดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการให
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหน่ึง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการ
สืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเทานั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะ

กรรมการกําหนด”
ดังนั้น การไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารไมวาตาม พ.ร.บ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การ

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519โดยทาง
โทรศัพท บัญชีลูกคาทางธนาคาร คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณในการส่ือสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ถือวาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือประชาชน แตการกระทําดังกลาว
ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนื่อง
จากเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําเพื่อรักษาความมั่น
คงทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.2.3  การจํากัดสิทธิในทรัพยสิน
ในสภาพปจจุบันทรัพยสินเปนปจจัยหนึ่งท่ีใชดํารงชีพของมนุษย รัฐธรรมนูญจึงให

ความสําคัญในเร่ืองทรัพยสิน โดยบัญญัติคุมครองใหในเร่ืองดังกลาว ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติไววา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขต
แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ”24

ซ่ึงการจํากัดสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินนั้น พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนได
บัญญัติการจํากัดสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินไว ดังนี้

(ก)  การจํากัดสิทธิในทรัพยสินตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การที่ทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบนั้นไดรับความคุมครองยอมกอใหเกิดความเสียหาย

ตอประเทศชาติ เนื่องจากผูท่ีไดเงินโดยมิชอบนั้นจะนําไปเปล่ียนเปนทรัพยสินอ่ืนหรือนําเงินหรือ
ทรัพยสินไปกออาชญากรรมอ่ืน เพื่อใหผูนั้นสามารถสรางอิทธิพลในเร่ืองตางๆ ได ฉะนั้นจึงจําเปน
ตองมีมาตรการทางกฎหมายสําหรับการดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาว เพื่อมิใหผูกระทําความผิด
ไดรับประโยชนจากทรัพยสิน อันเปนการตัดแรงจูงใจ และแหลงเงินทุนในการกระทําความผิด

                                                
24รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 48.
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การดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 กระทําไดโดยการยึดหรืออายัด และริบทรัพยสินดังกลาว โดยใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน25

พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีลักษณะแตกตางจากพระราชบัญญัติอ่ืน คือ
ประการท่ีแรก เปนกฎหมายท่ีกําหนดความผิดข้ึนซ่ึงมีท้ังโทษทางอาญาและมาตร

การยึดทรัพยสินทางแพง สําหรับโทษทางอาญาความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 ไดแกจําคุก 
ปรับและริบทรัพยทางอาญา โดยใหดําเนินคดีตอศาลอาญา หรือศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา 
สวนตามมาตรการยึดทรัพยสินทางแพงตามหมวด 6  ใหทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตก
เปนของแผนดิน โดยใหดําเนินคดีตอศาลแพงและใหนําเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ เหตุผลท่ีนํามาตรการยึดทรัพยทางแพงมาใชเนื่องจากขอจํากัดของการ
ริบทรัพยสินทางอาญาท่ีจะตองพิสูจนความผิดกอนจึงจะบังคับโทษได ประกอบกับทรัพยสินท่ีจะ
ริบทางอาญาน้ันหากมีการปกปด ซอนเรน โอนหรือเปล่ียนสภาพแลวจะดําเนินการริบทรัพยสินได
ยาก เม่ือการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินท้ังสองเปนคนละสวนกัน ศาลท่ีมีอํานาจในการ
พิพากษาคดีจึงมีท้ังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาและศาลแพง

ประการท่ีสอง เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายท่ีมุงดําเนินการท้ังบุคคลและ
ทรัพยสินพรอมๆ กัน จึงมีมาตรการพิเศษไดแกมาตรการสมคบการรับโทษของการพยายามกระทํา
ความผิดท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหตองรับโทษเทากับความผิดสําเร็จ และมาตรการผลัก
ภาระการพิสูจนซ่ึงนํามาใชกับมาตรการยึดทรัพยสินทางแพงอันเปนการดําเนินการทางแพงตอตัว
ทรัพยสิน (in Rem) และเปนคนละสวนกับการดําเนินการทางอาญาตอบุคคล (in Personam) จึงไม
ตองอางอิงความผิดทางอาญาเพ่ือเปนเงื่อนไขในการยึดทรัพยสินเพียงแตอาศัยเหตุอันควรสงสัย 
(Probable Cause) ก็เพียงพอท่ีจะเร่ิมกระบวนการยึดทรัพยสินไดแลว โดยไมจําเปนตองมีการพิสูจน
จนปราศจากขอสงสัย26

พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แบงการดําเนินการเปนสองประเภท คือการดําเนินการกับ
บุคคลซ่ึงมีโทษทางอาญาฐานฟอกเงิน และมาตรการยึดทรัพยสินทางแพงตามหมวด 6 ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการกับทรัพยสิน โดยพิจารณาคําวา “ใหศาลมีคําส่ังยึดทรัพยสินตกเปนของแผนดิน” ตาม
มาตรา 49 ประกอบกับนิยามคําวา “ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด” ตามมาตรา 3 แลวเห็น

                                                
25 สุรพล ไตรเวทย. คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน ปญหา ขอเท็จจริง คําอธิบาย พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  (พิมพครั้งที่ 2).  หนา 99.
26 คําช้ีแจง รองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 40-41/2546. หนา 3651-

3652.
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ไดวา เปนการดําเนินการกับตัวทรัพยสินโดยเฉพาะไมเกี่ยวกับตัวบุคคลแตอยางใด จึงมิใชเปนเร่ือง
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ดังนั้น ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดแมไดมา
กอนท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บังคับใช แตหากทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นยังคง
อยูในวันท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใชบังคับ ก็ดําเนินการกับตัวทรัพยสินท่ีมีอยูในขณะท่ีมี
กฎหมายใชบังคับได เพราะเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดนับแตวันท่ีมีการกระทํา
ความผิดแลว ประกอบกับมิไดเปนการดําเนินคดีอาญาตอบุคคล จึงมิไดเปนการใชกฎหมายยอน
หลังแตอยางใด27

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 32 บัญญัติวา “บุคคล
จะไมตองรับโทษทางอาญาเวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได”

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลวเห็นวา “รัฐธรรมนูญ มาตรา 32 เปนบทบัญญัติวาดวย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูใน
ขณะกระทํานั้นบัญญัติใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว และการลงโทษน้ันจะหนักกวาท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายท่ีใชอยูในขณะกระทําผิดมิได ซ่ึงเปนหลักท่ีรับรองหามใชกฎหมายอาญายอนหลัง
กับบุคคลในความผิดทางอาญา สําหรับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณของกฎหมายตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติท่ีประสงคตัด
วงจรการประกอบอาชญากรรม และทําลายแรงจูงใจสําคัญในการประกอบอาชญากรรมท่ีใหผล
ตอบแทนท่ีสูงจึงกําหนดใหมีมาตรการดําเนินการตอการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ คือมาตร
การทางอาญาท่ีดําเนินคดีตอบุคคล และมาตรการที่ดําเนินคดีตอทรัพยสิน โดยในทางอาญานั้นพระ
ราชบัญญัตินี้กําหนดความผิดท่ีจะลงโทษทางอาญาโดยการจําคุก ปรับ และริบทรัพยทางอาญา สวน
มาตรการที่ดําเนินคดีตอทรัพยสินนั้นจะใหยึดหรืออายัดไว และใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ซ่ึง
เปนการดําเนินการท่ีเปนคนละสวนกับการดําเนินการทางอาญาตอบุคคล โดยมาตรการนี้จะเปน
มาตรการพิเศษท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีรัฐกําหนดใหใชการดําเนินการทางแพงในการดําเนินการตอ
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดอันเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 โดยมีเหตุผลมาจาก
หลักของการคุมครองประโยชนของสังคมหรือประโยชนสาธารณะ หลักการติดตามและเรียกคืน
ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดของรัฐ เปนตน ทําใหมาตรการนี้สามารถดําเนินคดีทาง
แพงตอทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดได โดยใหทรัพยสินดัง
กลาวตกเปนของแผนดิน นอกจากนี้มาตรการนี้ยังใชการกําหนดภาระในการพิสูจนใหเจาของทรัพย
                                                

27 คําช้ีแจง พ.ต.อ. พีรพันธุ เปรมภูติ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 40-41/2546. หนา 3654.
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สินมาแสดงและพิสูจนวา ทรัพยสินของตนมิไดเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยมี
บทสันนิษฐานเกี่ยวกับการไดทรัพยสินจากการกระทําความผิดในระดับ “เหตุอันควรสงสัย” เทานั้น 
จึงสามารถดําเนินคดีจากทรัพยสินท่ีสงสัยได โดยไมจําตองจับตัวคนรายเพ่ือนํามาฟองรองคดีเสีย
กอน ดังนั้น พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ หมวด 6 มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 
ยอมไมเกี่ยวของและไมอยูภายใตบังคับแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 แตอยางใด28

ดังนั้นสรุปไดจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดวา สามารถดําเนินคดีกับทรัพย
สินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน และไมไดเปนการดําเนินคดียอนหลังในทางที่
เปนโทษตอบุคคล รัฐสามารถดําเนินการตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได

(ข)  การจํากัดสิทธิในทรัพยสินตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
ในสวนของกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดบัญญัติใหเลขาธิการ ป.ป.

ส. สามารถที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได โดยบัญญัติไววา “เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปราม
การกระทําความเกี่ยวกับยาเสพติดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจ
ดังตอไปนี้

ยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใช
หรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได”29

2.2.4  การจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรองรับการประกอบอาชีพ 

โดยรัฐจะจํากัดการประกอบอาชีพของประชาชนมิได ซ่ึงไดบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพใน
การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมการจํากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือ
ประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม 
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”30

                                                
28 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 40-41/2546. หนา 3659 – 3660.
29 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545, มาตรา 8.
30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 50.

DPU



28

(ก) การจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการยับยั้ง
การทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมดังกลาวอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินนั้นจึงเปน
มาตรการอยางหน่ึงท่ีเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงไดบัญญัติ
ดังนี้ “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมไวกอนไดภาย
ในเวลาท่ีกําหนดแตไมเกินสามวันทําการ

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไป
กอน แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม”31

และมาตรา 36 บัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาธุรกรรมใดเก่ียว
ของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุกรรมมีอํานาจส่ังเปน
หนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวช่ัวคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ”

การท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ดําเนินการยับยั้งการทําธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 นั้นอาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองของการประกอบกิจการหรือการ
ประกอบอาชีพไดหากการใชอํานาจในการส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไมชอบดวยกฎหมาย

โดยสรุปแลวการท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ใชอํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ซ่ึงมีบทบัญญัติบางมาตราในกฎหมายฟอกเงินดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ทําใหการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. อาจมีการกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ได แมวากฎหมายฟอกเงินจะเปนกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญก็ตาม หากการใช
อํานาจหนาท่ีไปในทางไมถูกตอง ก็ทําใหมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรม
นูญไดบัญญัติรับรองไวได   

เนื่องจากการทําหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ี
บัญญัติไวถูกวิพากษวิจารณอยางมาก โดยกอนท่ีไดมีบทบัญญัติกฎหมายฟอกเงินไดมีกฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจหนาท่ีในลักษณะทํานองเดียวกันนี้กับเลขาธิการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแลวจะทําใหเห็นวาการทําหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. มีปญหาอยางไร 
เม่ือเทียบกับหนวยงานท่ีมีฐานะใกลเคียงกัน

                                                
31 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 35.
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บทที่ 3
อํานาจหนาที่เลขาธิการ ป.ป.ง. กับเลขาธิการ ป.ป.ส.

การใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง จะตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายท่ีกําหนดไว 
โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชนท่ีประชาชาชนจะไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี
นั้น ทําใหภาครัฐและภาคเอกชนมีความรวมมือกันมากยิ่งข้ึนในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ซ่ึงการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมิใชภาครัฐเพียงฝายเดียวเทานั้นท่ีจะดําเนิน
การใหสําเร็จได โดยในบทนี้จะเปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง และเลขาธิการ ป.ป.
ส. เพื่อวิเคราะหถึงอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการในหนวยงานใดวา มีการใชอํานาจหนาท่ีของ
เลขาธิการในการปองกันและปราบปรามนั้นเหมาะสมและสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของ
กฎหมายท่ีไดใหอํานาจไว และมีประสิทธิภาพมากกวา

3.1  การเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.
การเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.  ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีภาระหนาท่ีและความรับผิด

ชอบสูง อีกท้ังมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินอยูมาก จึงจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนงดังกลาว เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดย พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดวีธีการดําเนินการ
สรรหาไวดังนี้

3.1.1  คุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.
กอนเขาดํารงตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดมีการ

กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามไวหลายประการ เนื่องจากตําแหนงดังกลาวมีภาระหนาท่ี
และความรับผิดชอบสูง อีกท้ังมีอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินอยูมากดังท่ีกลาวไว
ขางตน ฉะนั้นจําเปนท่ีจะตองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามมาทําหนาท่ีดัง
กลาว โดย พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามไวซ่ึงมีดังน้ี

“เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีความรูความเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
2. รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับไมต่ํา

กวาอธิบดีหรือเทียบเทา
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3. ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ
4. ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลาย

กัน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพหรือวิชา
ชีพอยางอ่ืน  หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้32

เม่ือไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แลว เลขาธิการ ป.ป.ง. 
ตองเปนขาราชการพลเรือนเทานั้น ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววา “ใหเลขาธิการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ”33 ดังนั้นเลขาธิการ ป.ป.ง. จึงตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ
รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับไมต่ํากวาอธิบดีหรือ
เทียบเทาอีกดวย และในสวนของวาระการดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.  พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ง. ไววา “เลขาธิการมีวาระการดํารง
ตําแหนงส่ีปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว เลขาธิการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกไมได”34

3.1.2  วิธีการเขาสูตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.
ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนง

เลขาธิการ ป.ป.ง. ไวดังนี้ “ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตง
ตั้งข้ึนตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามลําดับ”35 ดังนั้นการเขาสูตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. จึงเปนการสรรหาโดยทางรัฐสภาพิจารณา 
เม่ือทางรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบแลวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงต้ังเปนเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม
กฎหมายตอไป

3.1.3  การพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.
ในสวนของการพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได

กําหนดไวมีดวยกัน 2 ประการ คือดํารงตําแหนงจนครบวาระ และการพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
ฟอกเงิน ในประการแรก การพนจากตําแหนงเนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระ พ.รบ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ไดบัญญัติไววา “เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

                                                
32 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 43.
33 แหลงเดิม. มาตรา 41.
34 แหลงเดิม. มาตรา 44.
35 แหลงเดิม. มาตรา 42.
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เลขาธิการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกไมได”36 และใน
ประการท่ีสองคือ การพนจากตําแหนงโดยกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได
บัญญัติไววา “นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา 44 แลว เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 43
(4) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออก ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยความ

เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ”37

3.2  การเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ส.
การเขาสูตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด38พระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 251939 กําหนดไว “ใหเลขาธิการคณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามยาเสพติดมีหนาท่ีดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงานปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานและใหมี
รองเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการ”40  ดังนั้นการเขาสูตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ส. จึงการเขา
สูตําแหนงโดยการสรรหาภายในองคกร และมีอํานาจหนาท่ีตามมติคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด และสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

3.2.1 คุณสมบัติ วาระ และการพนจากดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ส.   
ตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มิไดกําหนดคุณสมบัติ วาระ 

และการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ส. ไวเหมือนกับเลขาธิการ ป.ป.ง. แตอยางไร ทําให
เห็นวาการเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนตําแหนงท่ีสําคัญท่ีจะตองดําเนินการสรรหา
บุคคลเพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีโดยมีประสิทธิภาพ

                                                
36 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 44.
37 แหลงเดิม. มาตรา 45.
38 ซึ่งตอไปจะเรียกวา เลขาธิการ ป.ป.ส.
39 ซึ่งตอไปจะเรียกวา พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519.
40 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2545, มาตรา 12.
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3.3 อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. จะใชอํานาจหนาท่ีของตนในการส่ังดําเนินการตาม พ.ร.บ. ฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 ไดนั้น จะตองเปนการส่ังการเพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน มีพยานหลักฐานท่ีม่ันคง และเพียงพอท่ีจะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินได พ.ร.
บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการไวเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูก
ตอง รวดเร็วและเปนธรรมแกทุกฝาย เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีสัมฤทธ์ิผลตาม
วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

3.3.1  อํานาจหนาท่ีตามความผิดมูลฐาน
ประเทศไทยไดขอสรุปในการกําหนดความผิดท่ีกอใหเกิดเงินหรือทรัพยสินท่ีอาชญากร

นําไปฟอกเงินท่ีถือวาเปนความผิดฐานฟอกเงิน เรียกวา ความผิดมูลฐาน ซ่ึงไดแกความผิดอาญา 8 
ประเภท โดยใหเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจหนาท่ีในความผิดมูลฐานดังตอไปนี้

 “ความผิดมูลฐาน”41  หมายความวา
(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเปนธุระจัด

หา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐาน
พรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคา
หญิงและเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิด
เกี่ยวกับเปนเจาของกิจการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคา
ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน

(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดย
ทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมาวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลัก
ทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซ่ึงกระทําโดย 
กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของ
สถานบันการเงินนั้น

                                                
41 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
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(5) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติ
ธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน

(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจยั้งยี่หรือ
ซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(8) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา42

ในขณะน้ีมีการนําเร่ืองการแกไขกฎหมายการฟอกเงินเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี โดย
จะมีการขยายเพิ่มมูลฐานความผิดท่ีเขาขายฟอกเงินจาก 8 มูลฐานความผิดขางตนเปน 16 มูลฐาน
ความผิด ไดแก

1. ความผิดเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สัตวปา สัตวปาสงวน
2. ความผิดวาดวยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. ความผิดเกี่ยวกับเร่ืองการพนัน
4. เร่ืองการคาอาวุธสงคราม
5. การฉอโกงแรงงาน
6. การสมยอมในการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือฮ้ัวประมูล
7. ความผิดเร่ืองปนหุน
8. ความผิดเกี่ยวกับเร่ืองสรรพสามิต
เห็นไดวากฎหมายฟอกไดใหอํานาจแกเลขาธิการ ป.ป.ง. ในการใชอํานาจหนาท่ีในมูล

ฐานความผิดตางๆ หากมีการเพิ่มเติมความผิดมูลฐานเพิ่มข้ึนแลวยอมทําใหเลขาธิการมีอํานาจมาก
ข้ึนตามความผิดมูลฐานท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเอง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ 
ป.ป.ง. ได

3.3.2  อํานาจหนาท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ในประการแรกน้ี เปนอํานาจหนาท่ีโดยตําแหนง ซ่ึง

เลขาธิการ ป.ป.ง. เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยตําแหนง ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีดังนี้

                                                
42 พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ.

2546 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2546
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กรรมการโดยตําแหนง
              นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ
              ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
              อัยการสูงสุด กรรมการ
              ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กรรมการ
              เลขาธิการ ป.ป.ส. กรรมการ
              ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
              อธิบดีกรมการประกันภัย กรรมการ
              อธิบดีกรมท่ีดิน กรรมการ
              อธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ
              อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ
              อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรรมการ
              ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  กรรมการ
              ประธานสมาคมธนาคารไทย  กรรมการ
              เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ  กรรมการ
             หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
             เลขาธิการ ป.ป.ง.  กรรมการ

กรรมการโดยผูทรงคุณวุฒิ 9 คน
              คณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความ   กรรมการ
              เช่ียวชาญ

เลขานุการ
               เลขาธิการ ป.ป.ง.   เลขานุการ

เม่ือพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลว 
จะเห็นไดวากฎหมายใหความสําคัญตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางมาก
กลาวคือ กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
เปนรองประธานกรรมการ สวนองคประกอบหลักของคณะกรรมการไดแกผูดํารงตําแหนงประจํา
ในระดับหัวหนาหนวยงานของรัฐซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงในการปองกันและปราบปรามการ
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ฟอกเงิน อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ง ก็
มีอํานาจดวยมีดังตอไปนี้

“ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังกลาวดวยคือ
(1) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี
(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 

เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนํา

ทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามมาตรา 57
(4) สงเสริมความรวมมือของประชาชน เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน
(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน43

เลขาธิการ ป.ป.ง. ถือเปนหนึ่งในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน(ระดับนโยบาย) ท่ีจะเสนอ กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมาตรการตางๆ ในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินได และเลขาธิการ ป.ป.ง. ยังอยูในคณะกรรมการธุรกรรม (ระดับ
ปฏิบัติการ) คือเปนประธานคณะกรรมการธุรกรรม ทําใหเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนตําแหนงอันสําคัญ
ในคณะกรรมการฯ โดยเลขาธิการสามารถอธิบายถึงข้ันตอนในระดับปฏิบัติการใหกับคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดเปนอยางดี 
ทําใหนโยบายที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวางไวนั้นมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติ

3.3.3  อํานาจหนาท่ีในคณะกรรมการธุรกรรม
นอกจากอํานาจหนาท่ีในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลวอํานาจ

หนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ประการท่ีสองคือ เปนประธานในคณะกรรมการธุรกรรม อันเปน
อํานาจหนาท่ีในทางปฏิบัติท่ีสําคัญอยางยิ่งและตองใชความรูความสามารถ โดย พ.ร.บ. ฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 นี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมชุดหนึ่งเพื่อดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมไวโดย
เฉพาะ ซ่ึงบัญญัติไววา “ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธาน
กรรมการ และผูซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนส่ีคนเปนกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรมใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
                                                

43 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 25.

DPU



36

กรรมการธุรกรรมซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได และใหนํามาตรา 27 และมาตรา 28 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา 27 (3) ใหกรรมการธุรกรรมซ่ึงคณะกรรมการ
แตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมการใหออก44

อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ซ่ึงดํารงตําแหนงประธานกรรมการในคณะ
กรรมการธุรกรรมนี้ ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน 2542 ก็ไดใหอํานาจหนาท่ีแกคณะกรรมการธุรกรรมไว 
ซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ง. ตองปฏิบัติตามดังตอไปนี้ดวยคือ

“ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี
(1)  ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด
(2)  ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
(3)  ดําเนินการตามมาตรา 48
(4)  เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
(5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย45

(ก)  อํานาจการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด
การดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

กระทําไดโดยการยึดหรืออายัด และริบทรัพยดังกลาว โดยใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ซ่ึง
เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดและ
ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฟอกเงิน ดังตอไปนี้

(ข)  อํานาจในการส่ังยับยั้งการทําธุรกรรม
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ีสําคัญคือการตรวจสอบธุรกรรมท่ีไดรับรายงาน 

และการยับยั้งการทําธุรกรรม โดยเฉพาะอํานาจในการยับยั้งการทําธุรกรรมมี 2 ลักษณะ คือ การยัง
ยั้งในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา 35 ซ่ึงคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจยับยั้งไดไมเกิน
สามวันทําการ และการยับยั้งในกรณีท่ีมีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาธุรกรรมเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของ
กับการฟอกเงิน ซ่ึงคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจยับยั้งไดไมเกินสิบวันทําการ ตามมาตรา 36 โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

การยับยั้งในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติไววา “ใน
กรณีท่ีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอก
                                                

44 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 32.
45 แหลงเดิม. มาตรา 34.
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เงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายใน
เวลาท่ีกําหนดแตไมเกินสามวันทําการ

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไปกอน 
แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม”46

การยับยั้งในกรณีท่ีมีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาธุรกรรมเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการ
ฟอกเงิน ไดบัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือยับยั้งการทํา
ธุรกรรมนั้นไวช่ัวคราวภายในเวลาท่ีกําหนดแตไมเกินเกาสิบวันทําการ”47

ในการยับยั้งการทําธุรกรรมท้ังมาตรา 35 และมาตรา 36 นี้เปนอํานาจของคณะกรรมการ
ธุรกรรมโดยเฉพาะท่ีสามารถกระทําได ซ่ึงอํานาจในการยับยั้งการทําธุรกรรมในกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยตามมาตรา 35 นั้น หากเปนในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการแตเพียงผูเดียวสามารถท่ี
จะใชอํานาจยับยั้งการทําธุรกรรมไดไมเกินสามวันทําการ แลวจะตองรายงานตอคณะกรรมการธุร
กรรม และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกดวย แตในมาตรา 36 มิไดให
อํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. สามารถยับยั้งการทําธุรกรรมได อาจเนื่องมาจากการยับยั้งดังกลาวเปน
เวลาท่ีนานเกินสมควร ซ่ึงจะตองใหคณะกรรมการธุรกรรมเทานั้นพิจารณา

(ค)  อํานาจในการสอบถาม เรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคํา สงบัญชีหรือเอกสาร
การสอบถาม เรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคํานั้นเปนการแสวงหาพยานหลักฐาน

เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดฐานฟอกเงิน ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจแกคณะ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ป.ป.ง. และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
เลขาธิการ ป.ป.ง. โดยสามารถสอบถามหรือเรียกหนวยงานไดท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสง
เอกสาร ถอยคําช้ีแจงในการประกอบการพิจารณา โดยบัญญัติไววา

“เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคกรหรือหนวย
งานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคําสงคําช้ีแจงเปน
หนังสือหรือสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

                                                
46 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542,  มาตรา 35.
47 แหลงเดิม. มาตรา 36.
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(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ
หรือสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา”48

เม่ือไดขอมูล เอกสารหลักฐานใดๆ มาแลว เลขาธิการ ป.ป.ง. จะตองเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดเก็บรักษาตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ 2542 ซ่ึงบัญญัติไววา “บรรดาขอมูลท่ีไดมาจากการให
ถอยคํา คําช้ีแจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของ
บุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น”49

(ง)  อํานาจในการนําคนเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ
ในการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน จําเปนตอง

กระทําอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม หากไมปฏิบัติหรือดําเนินการแลวไมมีทางท่ีจะ
หยุดหรือยับยั้งผูท่ีกระทําผิดฐานฟอกเงินได จะทําใหเกิดความเสียหาย ฉะนั้น พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 จึงใหอํานาจเลขาธิการหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายสามารถกระทําการตรวจคน ยึดหรือ
อายัดทรัพยสินในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ ไดซ่ึงไดบัญญัติไววา “เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีได
รับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ มีอํานาจดังตอไปนี้

(3)  เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุก
ซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัด
ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได
ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไป
จากเดิม”50

(จ)  อํานาจในการเขาถึงขอมูลบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณส่ือสารหรือ
คอมพิวเตอร

อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีบัญญัติไวในการ
แสวงหาพยานหลักฐานจากอุปกรณส่ือสารหรือคอมพิวเตอร ท่ีมีความกาวลํ้าทันสมัยของพวก
อาชญากรทําใหยากตอการจับกุม จึงจําเปนท่ีจะตองบัญญัติมาตรการดังกลาวข้ึนมา โดยการเขาถึง
ขอมูลตางๆ เนื่องจากขอมูลและหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ผูกระทํา

                                                
48 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 38 (1) , (2).
49 แหลงเดิม. มาตรา 38 วรรคทาย.
50 แหลงเดิม. มาตรา 38 (3).
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ความผิดมักมีวิธีการปกปดไวหรือซอนไว มิใหผูอ่ืนไดรับรูถึงขอมูลและหลักฐานตางๆ ผูกระทําจึง
มักจะรักษาขอมูลเหลานั้นดวยความระมัดระวัง และยากท่ีจะใหบุคคลอ่ืนสืบสวนหาขอมูลได  
ฉะนั้นการท่ีเจาพนักงานของรัฐจะดําเนินการเพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโทษตาม พ.ร.บ. ฟอก
เงิน พ.ศ.2542 จึงใหผูเช่ียวชาญสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลตางๆ ได โดยไมผิดกฎหมาย และขอ
มูลหรือหลักฐานนั้นสามารถเปนพยานรับฟงในช้ันศาลได เชนสามารถเขาถึงบัญชีลูกคาของ
ธนาคารตางๆ การดักฟงโทรศัพท โทรสาร หรือขอมูลในคอมพิวเตอร เปนตน

กฎหมายฟอกเงินจึงไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถดําเนินการเพื่อใหไดขอมูล 
หรือแสวงหาพยานหลักฐานตางๆ ของบุคคลท่ีเช่ือไดวากระทําความผิดตามมูลฐานฟอกเงินโดย
บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา บัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ในการส่ือสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาล
แพง เพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาถึงบัญชี ขอมูลทางการส่ือสารหรือขอมูล
คอมพิวเตอรเพื่อใหไดมา ซ่ึงขอมูลดังกลาวนั้นก็ได

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีผูยื่นคําขอดําเนินการโดย
ใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตท้ังนี้ใหอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน

เม่ือศาลไดส่ังอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับบัญชีขอ
มูลทางการส่ือสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําส่ังดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพ่ือใหเปนไป
ตามความในมาตราน้ี”51

การที่เลขาธิการ ป.ป.ง.จะเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดนั้นมิใชเปนการใชอํานาจโดย
ตรง แตตองดําเนินการทางศาลเสียกอนท่ีจะตองไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวได และเม่ือ
ศาลอนุญาตแลวก็เปนการดําเนินการเปนคร้ังๆ ไปโดยแตละคร้ังน้ันมีกําหนดเวลาไวอีกดวย ฉะนั้น 
การใชอํานาจหนาท่ีในการเขาถึงขอมูลขาวสาร หรือบัญชีลูกคาของสถาบันการเงินหรือโดยวิธีใดท่ี
กฎหมายกําหนดก็แลวแต จะตองใหศาลเปนผูพิจารณาวามีเหตุหรือไม

3.3.4 อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินนี้เปนข้ันตอนตอมาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในทาง

ปฏิบัติ และมีปญหาอยางมาก อาจเปนเพราะทรัพยสินเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งในสภาพเศรษฐกิจ
ปจจุบัน ซ่ึงหากรัฐดําเนินการกับทรัพยสินของประชาชนโดยขาดพยานหลักฐานแลว ประชาชนผู
บริสุทธ์ิยอมไดรับความเสียหายและไมนาเช่ือถือในกระบวนการตางๆ ของรัฐ ดังนั้นการท่ีจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินโดยการท่ีจะส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับ
                                                

51 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 46.
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การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงไดวางหลักเกณฑไวในหมวด 6 วา
ดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน ตั้งแตมาตรา 48 จนถึงมาตรา 59 การวางหลักเกณฑตางๆ ให
รัดกุมรอบคอบ เนื่องจากทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการ
กระทําความผิด จึงจําเปนตองมีมาตรการกฎหมายสําหรับดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาว เพื่อมิให
ผูกระทําความผิดไดรับประโยชนจากทรัพยสินนั้น อันเปนการตัดแรงจูงใจ และแหลงเงินทุนในการ
กระทําความผิด52 เชน

“ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเช่ือไดวา
อาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการ
กระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังยึด หรืออายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวมี
กําหนดไมเกินเกาสิบวัน

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึงไป
กอนแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนตามหลัก
เกณฑ วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดง
หลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อ
มีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะ
กรรมการ”53

ตามมาตรา 48 เปนกรณีของการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปน
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ซ่ึงใหอํานาจแกคณะกรรมการธุรกรรมในการส่ังยึดหรือ
อายัด และในกรณีจําเปนหรือเรงดวนเลขาธิการ ป.ป.ง. แตเพียงผูเดียวก็มีอํานาจในการส่ังยึดหรือ
อายัดไดภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน แตตองรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรมดวย เม่ือ
เลขาธิการ ป.ป.ง. พิจารณาแลวเห็นวา กรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพย
สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอ
ใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็วตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และหากศาลทํา
การไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา 49 แลว หากศาลเช่ือวาทรัพยสินตามคํารองเปน

                                                
52 สุรพล  ไตรเวทย.  เลมเดิม. หนา 99.
53 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 48.
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ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดและคํารองของผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับ
โอนทรัพยสินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่งฟงไมข้ึน ใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
ตามมาตรา 51 ซ่ึงในการดําเนินทางศาลนั้น ศาลแพงเทานั้นท่ีมีอํานาจในการพิจารณาโดยใหนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 59

3.4  อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ส.
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของคือ พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 25419 โดยกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด และใหมีเลขาธิการ ป.ป.ส. มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราช
การในสํานักงานและใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการ54 และเลขาธิการ ป.ป.ส. เปน
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงคณะกรรมการดัง
กลาวประกอบดวยบุคคลดังตอนี้

กรรมการโดยตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ
อัยการสูงสุด กรรมการ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กรรมการ
อธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ
เลขานุการ ป.ป.ส. กรรมการ

                                                
54 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 12แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2545, มาตรา 6.
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แตงต้ังไมเกิน 6 คน กรรมการ
เลขานุการ

 เลขาธิการ ป.ป.ส. เลขานุการ

กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจะเปนตําแหนงในระดับผูบริหารหรือผู
บังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึง
เลขาธิการ ป.ป.ส. ก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการดังกลาวและเปนเลขานุการอีกดวย ซ่ึงคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

  “ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) กําหนดแผนงานและมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟองคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยา

เสพติด
(3) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนส่ังใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของดําเนินการเผย

แพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
(4) ควบคุม เรงรัด และประสานงานการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนา

ท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด
(5) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน 

แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับยา
เสพติด

(6) ประสานงานและกํากับการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาตัวผูติดยาเสพติด
(7) พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”55

(8) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกําหนดใหสถานท่ีซ่ึงใชในการ
ประกอบธุรกิจใดๆ เปนสถานประกอบการท่ีอยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว56

                                                
55 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 13.
56 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 13 (8) แกไขเพิ่มเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545, มาตรา 3.
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(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะ
กรรมการ57

(10) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหความดีความชอบหรือโยกยายหรือลงโทษทาง
วินัยตอขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติด หรือเขาไปเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนขอใหสวนราชการเจาสังกัดเรงรัดการดําเนินการท่ีเกี่ยว
ของ58

(11) พิจารณาและดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอก
ชนท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมท้ังกํากับและติดตามการใชงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว59

(12) สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด60

เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ส. ในคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดแลวซ่ึงเปนในระดับนโยบายในการวางมาตรการตางเพ่ือปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ควบคุมการสอบสวน วางโครงการและดําเนินการตางๆ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพ
ติด อันเปนภารกิจท่ีมาก และตองมีประสบการณในทางปฏิบัติดวย จึงทําใหเห็นภาพของขบวนการ
การคายาเสพติดและนํามาสูมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดได ฉะนั้นเลขาธิการ ป.ป.ส. 
จึงเปนตําแหนงสําคัญอีกตําแหนงหนึ่งในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

3.4.1  อํานาจในการสอบถาม เรียกหนวยงานหรือบุคคลมาใหถอยคํา สงบัญชีหรือเอกสาร
พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ไดใหอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ส. ใน

การมีหนังสือสอบถาม เรียกบุคคลมาใหถอยคําโดยบัญญัติไววา “เพื่อดําเนินการปองกันและปราบ
ปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน
มีอํานาจดังตอไปนี้

                                                
57 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 13 (8) แกไขเพิ่มเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545, มาตรา 3.
58 แหลงเดิม.   มาตรา 13(10) แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2545, มาตรา 7.
59 แหลงเดิม.  มาตรา 13(11) แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2545, มาตรา 7.
60 แหลงเดิม.  มาตรา 13(12).
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มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการใดๆมาให
ถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบพิจารณา”61

3.4.2  อํานาจในการนําคนเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ
ในสวนของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ก็ไดใหอํานาจ

เลขาธิการ ป.ป.ส. เชนเดียวกัน โดยบัญญัติไววา “เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจ
ดังตอไปนี้

(1) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจคนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตามสม
ควรวา มีบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซอนอยู หรือมีทรัพย
สินซ่ึงมีไวในความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการ
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน 
ทําลายหรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม”

(2) คนบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติดซุก
ซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย

คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา62

การคนตามกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติดนี้สามารถทําการคนไดท้ัง
เคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ บุคคลหรือยานพาหนะ ซ่ึงเลขาธิการมีอํานาจในการคนดังกลาวไดดวย 
ซ่ึงทําใหเห็นวากรณีของยาเสพติดนี้สามารถท่ีจะซุกซอนไดทุกท่ีไมวาจะในทรัพยสินหรือในตัว
บุคคล กฎหมายจึงใหอํานาจหนาท่ีแกเจาพนักงานของรัฐในการคนไดอยางเต็มท่ี และไมขัดตอรัฐ
ธรรมนูญอีกดวย เนื่องจากเปนการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจังและรัฐธรรมนูญได
ใหอํานาจในการออกกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญ

3.4.3 อํานาจในการเขาถึงขอมูลบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณส่ือสารหรือ
คอมพิวเตอร

ในกรณีของเขาถึงขอมูลบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณส่ือสาร

                                                
61 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 14(7). แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) 2545, มาตรา 8.
62 แหลงเดิม.  มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2545, มาตรา 8.
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หรือคอมพิวเตอร ไดใหอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยบัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไววา 
เอกสารหรือขอมูลขาวสารอ่ืนใดซ่ึงสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรสาร คอมพิวเตอร หรืออุปกรณใน
การส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อ
ประโยชนในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุมัติจากเลขาธิการเปน
หนังสือ จะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีคําส่ังอนุญาตใหเจาพนักงานไดมา
ซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวได

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารราถึงผลกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด

(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว

(3) ไมอาจใชวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาส่ังอนุญาตไดคราวละไมเกิน

เกาสิบวัน โดยกําหนดเง่ือนไขใดๆก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในส่ิงส่ือสารตามคําส่ัง
ดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีคําส่ังอนุญาตหาก
ปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป อธิบดี
ผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปล่ียนแปลงคําส่ังอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร

เม่ือเจาพนักงานไดดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการให
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาขอมูลขาวสารท่ีไดมาตามวรรคหน่ึง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการ
สืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเทานั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด”63

โดยกอนการแกไขกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไมไดบัญญัติเร่ืองการเขา
ถึงขอมูลขาวสารโดยใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการเขาถึงขอมูลขาวสาร แตเม่ือมีการแกไข
แลวเปนการทําใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจเขาถึงขอมูลขาวสารในส่ิงส่ือสารได ซ่ึงกฎหมายฉบับ
นี้เปนขอยกเวนของรัฐธรรมนูญท่ีสามารถใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได  เพื่อ
ประโยชนในการติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
                                                

63 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 14 จัตวา แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) 2545, มาตรา 9.
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3.4.4  อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
ในการดําเนินการกับทรัพยสินนี้ กฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนดให

เจาหนาท่ีของรัฐสามารถที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินได หากวาทรัพยดังกลาวนั้นไดใชหรือจะใชใน
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได โดยบัญญัติไววา “เพื่อ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหกรรมการ เลขาธิการ 
รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี้

ยึดหรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใชหรือ
จะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได”64

การยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีอายุความใน
การยึดหรืออายัดทรัพยสิ เนื่องจากเม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินใดท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดมาแลว จะตองมีดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินนั้นภายในกําหนด 1 ป หากไม
ดําเนินการตรวจสอบภายในกําหนดก็ตองปลอยทรัพยท่ียึดหรืออายัดไป กรณีดังกลาวพระราช
บัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ไดบัญญัติไววา 
“ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินไมสามารถ
แสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกตรวจสอบไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือเปนทรัพยสินท่ีไดมาตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวจน
กวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีซ่ึงตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองในคดีท่ีตองหานั้น

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเช่ือไดวาทรัพยสินรายใด
อาจมีการโอน ยักยาย ซุกซอน หรือเปนกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการมี
อํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินรายนั้นไวช่ัวคราวจนกวาจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา 16 (3) ท้ังนี้ไม
ตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีจะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับ
ทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยไมมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได และใหนําความ
ในมาตรา 19 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินช่ัวคราวแลว ใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจนตาม
วรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีท่ีผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจน
ตามความวรรคหนึ่งได ก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผูนั้น แตถาไมสามารถพิสูจนได ใหถือวาการยึดหรือ
                                                

64 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติม. โดย พ.ร.บ. ปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545, มาตรา 8.
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อายัดตามวรรคสองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหน่ึง”65 และในการดําเนินการทางศาลนั้นเม่ือ
พนักงานอัยการมีคําส่ังฟองและทรัพยสินท่ีคณะกรรมการมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดตามมาตรา 22 
เปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
เพื่อขอใหศาลส่ังริบทรัพยสินนั้น โดยจะยื่นคํารองไปพรอมกับคําฟองหรือในเวลาใดๆ กอนศาลชั้น
ตนมีคําพิพากษาก็ได แตถามีเหตุอันสมควรแสดงไดวาไมสามารยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมีคํา
พิพากษา จะยื่นคํารองภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีศาลช้ันตนพิพากษาก็ได เวนแตจะมีคําพิพากษาถึงท่ี
สุดใหยกฟอง66 กรณีการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินก็ไดกําหนดอายุ
ความไวเชนกัน โดยอยางชาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีศาลชั้นตนมีคําพิพากษา หากพน
หนึ่งปไปแลวก็ไมสามารถที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินในคดีดังกลาวได

3.5  อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง กับ เลขาธิการ ป.ป.ส.
จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนท่ีไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. และ

เลขาธิการ ป.ป.ส. ทําใหเห็นถึงการใชอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานวาเปนไปในลักษณะใด 
สามารถใชอํานาจหนาท่ีนั้นกับความผิดท่ีเกิดข้ึนใดไดบาง ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบอํานาจหนาท่ี
ระหวางเลขาธิการท้ังสองหนวยงานนี้ ดังนี้

ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ง. สามารถดําเนินคดีกับผู
กระทําความผิดตามมูลฐานฟอกเงินท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงมีอยูดวยกัน 8 มูลฐาน และจะมีการเพิ่มเติม
อีก 8 มูลฐานความผิด รวมเปน 16 มูลฐานความผิด ทําใหเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินคดีฟอกเงินกับผูกระทําความผิดมากกวา เลขาธิการ ป.ป.ส. โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. นั้นมี
อํานาจเพียงดําเนินการกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดเพียงมูลฐานเดียวเทานั้น

ในสวนของการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไมไดกําหนด
ไววาเม่ือเลขาธิการ ป.ป.ง. ยึดหรืออายัดทรัพยสินมาแลวตองดําเนินการตรวจสอบภายในกําหนด
หนึ่งป นับแตวันท่ียึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นมา หากไมดําเนินการตรวจสอบก็จะไมมีอํานาจในการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นอีกตอไป ซ่ึงอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. ในการยึดหรืออายัดตาม พ.ร.บ. 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังมีอยูตลอดไปจนกวามีดําเนินการทางศาล ทําใหเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจใน
การตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไดอยางมีอิสระ แตในกรณีของการดําเนินการเก่ียว
กับทรัพยสินของกฎหมายยาเสพติดนั้นมีกําหนดเวลาในการตรวจสอบทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดนั้น

                                                
65 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534, มาตรา 22.
66 แหลงเดิม.  มาตรา 27.
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มา หากไมรีบดําเนินการก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการกับทรัพยสินนั้นไดตามพระราชบัญญัติมาตร
การในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 22

ในประการสุดทายการดําเนินคดีในศาลนั้น พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก็ไมไดบัญญัติ
ใหยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินภายในกําหนดแตอยางไร ทํา
ใหเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจในการตรวจสอบทรัพยสินและสามารถทําการรวบรวมพยานหลักฐาน
ไดอยางเต็มท่ี แตในกรณีของกฎหมายยาเสพติดนั้นการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหริบทรัพยสิน
นั้นอยางชาท่ีสุดตองยื่นภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีศาลชั้นตนมีคําพิพากษา ดังนั้นหากยื่นพนกําหนด
เวลาแลวก็ไมสามารถที่จะดําเนินการริบทรัพยสินนั้นได

เม่ือเทียบอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินระหวางเลขาธิการ ป.ป.ง. กับ
เลขาธิการ ป.ป.ส. แลว เห็นไดวา อํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินใหอํานาจแกเลขาธิการ ป.ป.ง. มากกวาเลขาธิการ ป.ป.ส. ท้ังในเร่ืองของ
ความผิดมูลฐานท่ีจะเขาไปดําเนินการกับทรัพยสิน และไมมีกําหนดเวลาในการตรวจสอบทรัพยสิน
และดําเนินการทางศาล ดังนั้นเม่ือเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตามท่ีกฎหมายฟอก
เงินบัญญัติไว  ไดใหอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. อยางมากในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เพ่ือมิใหมีการใชอํานาจดังกลาวกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรม
นูญรับรองไว จึงควรท่ีจะมีวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมการใชอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. ท่ีจะ
ทําใหการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและชอบธรรม
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บทที่ 4
วิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง.

เม่ือเลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลว 
ซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวอาจมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญท่ีไดบัญญัติ
รับรองไว และเม่ือเทียบกับหนวยงานท่ีใชอํานาจใกลเคียงกันแลวคือการใชอํานาจหนาท่ีของ
เลขาธิการ ป.ป.ส. การทําหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินของเลขาธิการ ป.ป.ง. มี
อํานาจหนาท่ีมากกวาเลขาธิการ ป.ป.ส. ฉะนั้นจึงตองมีการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.
ป.ง. ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐอันเปนการปองกันในระบบการบริหารท่ีกําหนดข้ึน เพื่อใหสามารถ
ควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐในการออกคําส่ังตางๆ  โดยการปฏิบัติหนาท่ีตองอยูภาย
ใตขอบเขตแหงอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชนท่ีประชาชนพึงไดรับจาก
การปฏิบัติหนาท่ีนั้น วัตถุประสงคของการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. นั้นเพ่ือจะทํา
ใหเกิดดุลยภาพระหวางการบริหารงานของรัฐกับสิทธิและประโยชนของประชาชน ผลท่ีตามมาท่ี
รัฐจะไดรับคือ ความเปนปกแผนของสถาบันของรัฐ การพัฒนาประเทศ ศรัทธาของราษฎรท่ีมีตอรัฐ 
สวนราษฎรก็จะไดรับบริการจากรัฐท่ีกอใหเกิดความสะดวกสบาย และการอยูดีมีสุข67 โดยการควบ
คุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. นั้นเร่ิมต้ังแตกอนเขาดํารงตําแหนงโดยการกําหนดคุณ
สมบัติและลักษณะตองหามวามีประการใดบางท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหาบุคคล และเม่ือเขาดํารง
ตําแหนงแลวมีหนวยงานใดควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. และใหเลขาธิการพนจาก
ตําแหนงสามารถกระทําไดโดยวิธีใดบาง ดังนี้

4.1  วิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจโดยกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของเลขาธิการ
       ป.ป.ง.

การเขาดํารงตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ง. ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีถือเปนผูบังคับบัญชาสูง
สุดของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจและความรับผิดชอบสูงในการ
บริหารงาน ตองประกอบดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากอคติ มิฉะนั้นจะเปนผล

                                                
67 อุตสาห โกมลปาณิก. (2525). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน เลม 2 หนวยท่ี 14. หนา 856.
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เสียหายตอสิทธิเสรีภาพของผูบริสุทธ์ิ และตอระบบธุรกิจการเงินรวมท้ังเศรษฐกิจของชาติได 
พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดวิธีการและข้ันตอนตางๆ ในการพิจารณากล่ันกรองและ
แตงต้ังบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ตองพิจารณาคุณสมบัติตอไปนี้

“เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีความรูความเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
2. รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับไมต่ํา

กวาอธิบดีหรือเทียบเทา
3. ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ
4. ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลาย

กัน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพหรือวิชา
ชีพอยางอ่ืน  หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้68

เม่ือไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แลว เลขาธิการ ป.ป.ง. 
ตองเปนขาราชการพลเรือนเทานั้น ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววา “ใหเลขาธิการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ”69 ดังนั้นเลขาธิการ ป.ป.ง. ตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญและรับ
ราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับไมต่ํากวาอธิบดีหรือ
เทียบเทา

การกําหนดคุณสมบัติบางประการดังกลาวขางตนอาจทําใหเลขาธิการ ป.ป.ง. ไม
สามารถดํารงตําแหนงครบวาระไดตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องจากคุณสมบัติของการเปน
ขาราชการพลเรือนและตองมีตําแหนงตามมาตรา 43 (2) ดังกลาวอีก อันเปนตําแหนงขาราชการชั้น
ผูใหญและมีอายุราชการเหลืออีกประมาณ 1 หรือ 2 ป จึงทําใหตองเกษียณอายุราชการไปเสียกอน
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพื่อใหการดํารงตําแหนงครบวาระคือดํารง
ตําแหนง 4 ป นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียวตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และเพื่อใหการทําหนาท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. มีความเปน
อิสระและความเปนกลาง ดังนั้นเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
ป.ป.ง. แลว จะตองลาออกจากการเปนขาราชการพลเรือนอันมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา โดย
ตองกระทําภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ดังนี้ การสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนง
เลขาธิการ ป.ป.ง. จึงควรคํานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะตองหามกอนเขาดํารงตําแหนงเปนสําคัญ 
วาบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมหรือไม และเม่ือไดบุคคลท่ีเหมาะ
                                                

68 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 43.
69 แหลงเดิม.  มาตรา 41.
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สมแลวก็ทําใหการทําหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. มีความถูกตองเปนธรรมและทําใหการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ

ในสวนของเลขาธิการ ป.ป.ส. นั้น พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
และท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้น มิไดบัญญัติคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของเลขาธิการ ป.ป.ส. แตอยาง
ใด เพียงแตบัญญัติไววา “ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีหนาท่ีดูแล
โดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และ
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานและใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการ”70 ดังนั้น
เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงไมมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม เหมือนเชนเลขาธิการ ป.ป.ง.

4.2  วิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจโดยการสรรหาบุคคลกอนเขาสูตําแหนง
การสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. นั้น จะตองเปนการสรรหาบุคคล

ท่ีมีความรูความสามารถ และมีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงการสรรหาน้ันตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ไดบัญญัติวา “ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังข้ึน
ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
ลําดับ”71 โดยบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ประการแรกจะตองเปนขาราชการพล
เรือนเสียกอน และบุคคลดังกลาวจะตองผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีวาเหมาะสมหรือไม
ประการใด หากคณะรัฐมนตรีเห็นวาเหมาะสมแลว ก็สงเร่ืองใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป ซ่ึงวิธีการสรรหาดังกลาวนี้เปนการกล่ันกรองบุคคลเพ่ือให
ไดมาซ่ึงความเหมาะสมท้ังปวงกับตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ฉะนั้นขาราชการพลเรือนท่ีจะมาดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ไดนั้นจะตองถูกตรวจสอบประวัติอยางละเอียดถ่ีถวนโดยคณะรัฐมนตรี 
และสมาชิกสภาท้ังสอง อยางไรก็ตามการสรรหาบุคคลเพ่ือมาดํารงตําแหนงอันมีอํานาจหนาท่ีอยู
มากเชนนี้ ตองมีการตรวจสอบประวัติอยางถ่ีถวน ซ่ึงตามข้ันตอนของการสรรหาโดยปกติแลวจะมี
คณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีตรวจสอบประวัติอยูแลวกอนท่ีจะสงรายช่ือเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีและ
ทางรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาดังกลาวนอกจากจะตรวจสอบประวัติ
การทํางานอยูแลว ควรที่จะตรวจสอบประวัติเชิงลึกอันมิใชตรวจสอบประวัติท่ัวไป เพื่อพิจารณาวา
มีประวัติการทํางานเปนอยางไร เชนเคยผานการทําสํานวนคดี การสืบสวนสอบสวนคดีตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือคดีอ่ืนท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินหรือไม ท้ังในอดีตและปจจุบัน 

                                                
70 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2545, มาตรา 12.
71 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 42.
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รวมท้ังวิสัยทัศนในอนาคตหากไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. แลวเปนอยางไร
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาท้ังสองเพ่ือพิจารณาตอไป

ในการสรรหาเลขาธิการคนใหมนั้นควรจะดําเนินการสรรหาเลขาธิการคนใหมกอน
ครบวาระการดํารงตําแหนงของเลขาธิการคนปจจุบันภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้
เปนท่ีทราบแนนอนแลววา พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของ
เลขาธิการ ป.ป.ง.ไว 4 ป ฉะนั้นเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง โดยไมตองรอให
เลขาธิการคนปจจุบันอยูครบวาระแลวมาดําเนินการสรรหา อันเปนการทําใหขาดชวงของการดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ  การดําเนินการสรรหากอนยอมทําใหมีการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติได
อยางถ่ีถวน ทําใหการสรรหาเลขาธิการ ป.ป.ง. ไดบุคคลท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับตําแหนง

ในสวนของเลขาธิการ ป.ป.ส. ตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
ไมไดบัญญัติถึงข้ันตอนการสรรหาบุคคลในการดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ส. เหมือนกับการสรร
หาเลขาธิการ ป.ป.ง. ซ่ึงการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนการสรรหาโดย
ภายในองคกรปองกันและปราบปรามยาเสพติด อันเปนการบริหารงานบุคคลภายในองคกร

4.3  วิเคราะหหลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองกับการใชอํานาจของ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคําส่ังใหดําเนินการ
ตรวจสอบการทําธุรกรรม ยับยั้งการทําธุรกรรม หรือทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลใดแลว 
คําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ซ่ึงใหความหมายคําวา “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนา
ท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว 
เชนการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต
ไมหมายความรวมถึงการออกกฎ72

ฝายปกครองจะกระทําการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของเอกชน
คนใดคนหน่ึงไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจและจะตองกระทําการดังกลาวภายในกรอบที
กฎหมายกําหนด แสดงใหเห็นวา กฎหมายเปนท้ัง “แหลงท่ีมา” (Source) และ “ขอจํากัด” 

                                                
72 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5.
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(Limitation) ของอํานาจกระทําการตางๆ ของฝายปกครองและ ดังนั้นการกระทําทางปกครองจึง
เปนเพียงการบังคับใหการตาง ๆ เปนไปตามกฎหมายเทานั้น73

จากหลักกฎหมายปกครองในเร่ืองท่ีใหเจาหนาท่ีของรัฐออกคําส่ังทางปกครองได เจา
หนาท่ีขององคกรของรัฐนั้นจะตองกระทําโดยอยูในขอบเขตท่ีกฎหมายไดใหอํานาจไว และบท
บัญญัติของกฎหมายน้ันจะตองไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน 
เวนแตจะไดมีบทบัญญัติไวโดยชัดแจงโดยความยินยอมของประชาชนเอง ในกรณีนี้ พ.ร.บ. ฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงการใหอํานาจแกเจาหนาท่ีขององคกรของรัฐในการบังคับใชกฎหมาย
ดวยการมีคําส่ังทางปกครองหลายประการ เชนใหอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจในการส่ังยับยั้ง
การทําธุรกรรมไมเกินสามวันทําการได74 จะเห็นไดวาคําส่ังทางปกครองดังกลาวไดกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม หรือการท่ีใหกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจเขาไปในเคหสถาน สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมี
เหตุอันควรวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลัก
ฐานท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจ
สอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเน่ินชากวาจะ
เอาหมายคนมาไดทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให
เปล่ียนสภาพไปจากเดิม75 การกระทําดังกลาวของเจาหนาท่ีของรัฐยอมมีผลกระทบตอสิทธิและเสรี
ภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนในเร่ืองการที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะไดรับความคุมครอง
ในการที่จะอยูอาศัยและครอบครอบเคหสถานโดยปกติสุข76 แตถาการกระทําของเจาหนาท่ีขององค
ของรัฐท่ีไดกระทําไปเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
มาตรการทางกฎหมายตางๆ ใน พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นี้ ยอมเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 
และมีประสิทธิภาพในการปราบปรามการฟอกเงินได

                                                
73 วรพจน  วิศรุตพิชญ. (2539), สิงหาคม).  คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง  หลักการพ้ืนฐานของ

กฎหมายปกครอง. หนา 132.
74 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 35 วรรคสอง.
75 แหลงเดิม. มาตรา 33.
76 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 35.
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4.3.1  วิธีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง
ในแงท่ีหลักความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองเปนหลักประกันสิทธิเสรี

ภาพของประชาชนนั้น หลักดังกลาวเรียกรองใหมีการควบคุมคําส่ังทางปกครองใหชอบดวย
กฎหมาย หลักความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองเปนจริงข้ึนมาไดในทางปฏิบัติก็ตอเม่ือ 
มีวิธีการในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงในท่ีนี้จะไดพิจารณาถึงวิธี
การในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงวิธีการควบคุมความชอบดวย
กฎหมายของคําส่ังทางปกครองอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ข้ันตอนคือกอนออกคําส่ังทางปกครอง 
และภายหลังออกคําส่ังทางปกครอง

(ก)  กอนออกคําส่ังทางปกครอง
การแสดงเจตนาของฝายปกครองเพื่อทําคําส่ังทางปกครองมีข้ันตอนเร่ิมต้ังแตคิด

ตระเตรียม และออกคําส่ังทางปกครอง การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง
กอนออกคําส่ังทางปกครองเร่ิมต้ังแตการท่ีฝายปกครองคิด ตระเตรียม เร่ือยไปจนถึงมีคําส่ังทางปก
ครองเพื่อใหคําส่ังทางปกครองชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้น การควบคุมกอนออกนี้ ยังรวมถึงการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครองอีกดวย ดวยเหตุดังกลาวจึงเกิดแนวคิดเร่ือง
กระบวนการในการออกคําส่ังทางปกครองข้ึน เพื่อปองกันมิใหคําส่ังทางปกครองไมชอบดวย
กฎหมายหรือไมเหมาะสม สําหรับวิธีการในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปก
ครองกอนออกคําส่ังทางปกครองอาจแบงได 3 กระบวนการ

1. การสรางองคกรท่ีมีหนาท่ีในการใหความเห็นเบ้ืองตนท้ังความชอบดวย
กฎหมายและความเหมาะสมกอนท่ีฝายปกครองจะออกคําส่ังทางปกครอง ในปจจุบันองคกรเหลานี้ 
เชน สภาท่ีปรึกษาแหงรัฐของประเทศฝร่ังเศส Contraloria  ของประเทศชิลี สําหรับประเทศไทยได
แก คณะกรรมการกฤษฎีกาในสวนของกรรมการรางกฎหมายซ่ึงทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของฝายปก
ครอง คลายกับ C.E.

2. การใหประชาชนควบคุมโดยใหมีสวนรวมกอนออกคําส่ังทางปกครอง ท้ังนี้เพื่อ
ใหโอกาสประชาชนที่จะถูกกระทบจากการออกคําส่ังทางปกครองมีสิทธิในการปองกันสวนไดเสีย
ของตนเองได สําหรับรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก วิธีการโตแยงการปรึกษา
หารือ การไตสวนสาธารณะ

3. การเปดโอกาสใหประชาชนรับรูและเขาถึงเอกสารราชการ และการใหเหตุผล
ในคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงเปนการทําใหความลับของราชการคลายความศักดิ์สิทธ์ิลง และการท่ี
บังคับใหฝายปกครองใหเหตุผลในคําส่ังทางปกครองเปนหลักประกันท่ีมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 
เพราะทําใหประชาชนรูถึงเหตุผลในการออกคําส่ังทางปกครองน้ัน ซ่ึงหากตนเห็นวาเหตุผลนั้นไม
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ถูกตอง ก็สามารถที่จะโตแยงคัดคานเพื่อนําไปสูการแกไขเปล่ียนแปลง ยกเลิก เพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองตอไปได77

(ข)  ภายหลังออกคําส่ังทางปกครอง
เม่ือฝายปกครองออกคําส่ังทางปกครอง ท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ก็

ยอมจําเปนตองมีวิธีการในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง วิธีการท่ีใช
การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองภายหลังออกคําส่ังทางปกครอง อาจ
จําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

1.  การถือวาคําส่ังทางปกครองน้ันไมเกิดข้ึนเลย (Inexistence) (หรืออาจเรียกไดวาคํา
ส่ังนั้นตกเปน “โมฆะ”)

กรณีนี้ไดแกกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เชน เปนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีมาจากองคกรท่ีไมมีอยูตามกฎหมาย หรือเปนองคกรท่ีไมมีอํานาจใดๆ ของฝายปกครอง
อยูเลยอยางเห็นไดชัด หรือคําส่ังทางปกครองท่ีไมใชอํานาจฝายปกครอง แตเปนอํานาจศาลปก
ครอง เปนตน คําส่ังทางปกครองดังกลาวขางตนถือวาไมชอบดวยกฎหมายระดับสูง ซ่ึงศาลปก
ครองสูงสุดของฝร่ังเศส Conseil d’ Etat ถือวาคําส่ังทางปกครองดังกลาวไมเกิดข้ึนเลย สวนใน
ประเทศเยอรมันมีการบัญญัติวิธีการในการถือวาคําส่ังทางปกครองนั้นไมเกิดข้ึนเลยไวในกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาเร่ืองในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง ในมาตรา 44 วาคําส่ังทางปกครองเปนโมฆะ
เม่ือมีขอผิดพลาดอยางรายแรงและเปนท่ีทราบกันอยางแจงชัดท่ีแมวาวิญูชนท่ีไมไดมีการศึกษา
ทางนิติศาสตรพิจารณาแลว ก็ตอบไดวาคําส่ังทางปกครองผิดพลาดอยางชัดแจง

ผลทางกฎหมายในกรณีท่ีถือวาคําส่ังทางปกครองน้ันไมเกิดข้ึนเลย หรืออาจ
เรียกวาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีตกโมฆะ (เสียเปลา)

ประการแรก คําส่ังทางปกครองน้ันไมอาจกอใหเกิดผลทางกฎหมาย คือ ไมอาจ
บังคับการตามคําส่ังทางปกครองท่ีโมฆะได

ประการท่ีสอง คําส่ังทางปกครองท่ีเปนโมฆะน้ีไมอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได
เพราะถือวาเสียเปลามาต้ังแตตน

ประการท่ีสาม ผูรับคําส่ังทางปกครองท่ีโมฆะสามารถนําคดีข้ึนสูศาลขอให
พิสูจนความเปนโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองไดทุกเม่ือ ไมมีอายุความ

2.  การถือวาคําส่ังทางปกครองยังสมบูรณอยู แตอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได (ซ่ึง
อาจเรียกไดวาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีตกเปน “โมฆียะ”)

                                                
77 มานิตย จุมปา. (2546, พฤศจิกายน).  คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. หนา 396 –397.
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กรณีนี้จะเกิดข้ึนเม่ือคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยดวยกฎหมายในระดับ
ธรรมดา แตไมรายแรงถึงระดับโมฆะกรรม ซ่ึงเหตุท่ีทําใหคําส่ังทางปกครองตกเปนโมฆียะ ศาลปก
ครองสูงสุดของฝร่ังเศสไดวินิจฉัยไว ซ่ึงอาจแยกไดดังนี้ มีการกระทําเกินอํานาจ ทําผิดแบบหรือวิธี
การท่ีเปนสาระสําคัญ ใชอํานาจโดยผิดวัตถุประสงคหรือโดยบิดผัน หรือละเมิดกฎหมายดวย
ประการอ่ืน สําหรับในเยอรมันอาจพิจารณาเหตุแหงโมฆียกรรมวามาจากความไมชอบดวยกฎหมาย
วิธีสบัญญัติหรือวิธีสารบัญญัติ คือไมชอบดวยกฎหมายวิธีสบัญญัติ เชน เขตอํานาจของเจาหนาท่ี
ฝายปกครอง วิธีพิจารณา แบบ การฟงขอเท็จจริงอยางเพียงพอ การใหเหตุผลประกอบการวินิจฉัย 
สวนในแงสารบัญญัติ เชนเง่ือนไขในการใชอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง ความสอดคลอง
ของนิติกรรมทางปกครองกับตัวบทกฎหมาย คําส่ังทางปกครองท่ีมีอํานาจดุลพินิจดวย ฝายปกครอง
จะตองใชอํานาจดุลพินิจไมผิดพลาด การวินิจฉัยส่ังการในการออกคําส่ังทางปกครองจะตองกระทํา
อยางสมควรแกเหตุ คําส่ังทางปกครองจะตองมีความชัดเจนกระจาง

ผลของคําส่ังทางปกครองท่ีตกเปนโมฆียะ
ประการแรก คําส่ังทางปกครองนั้นมีผลใชบังคับจนกวาจะถูกยกเลกหรือ

เพิกถอน
ประการท่ีสอง ผูรับคําส่ังทางปกครองท่ีมิชอบดวยกฎหมายสามารถอุทธรณตอ

ฝายปกครองหรือฟองยังศาลขอใหยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (ซ่ึงก็คือการบอกลางคํา
ส่ังทางปกครองท่ีเปนโมฆียะนั้นเอง)78

4.3.2  ดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครองเปนปญหาสําคัญในกฎหมายปกครอง เนื่องจาก

กฎหมายไมสามารถบัญญัติรายละเอียดวาฝายปกครองตองการกระทําการอยางไรไดในทุกเหตุ
การณท่ีเกิดข้ึน อาจเปนเพราะวาเหตุการณนั้นยังไมเคยเกิดข้ึนมากอน เหตุการณนั้นตองการความ
เช่ียวชาญทางเทคนิคอยางสูงในการตัดสินใจ หรือเหตุการณนั้นฝายนิติบัญญัติยังไมสามารถกําหนด
ขอยุติท่ีประสานประโยชนระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ ฝายนิติบัญญัติจึงจําเปนตองมอบอํานาจ
ลงมาใหฝายปกครองใชดุลพินิจตัดสินใจการะทําการทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายประเภทนี้ มีเปน
จํานวนมากและการกระทําของฝายปกครองสวนใหญเกี่ยวของกับการใชดุลพินิจท้ังส้ิน ฝายปก
ครองอางอยูเสมอวาเม่ือฝายนิติบัญญัติมอบอํานาจลงมาใหเลือกตัดสินใจไดแลวยอมเปนอํานาจ
บริบูรณของฝายปกครอง แตนักกฎหมายอ่ืนไมเห็นดวยเชนนั้น เพราะวิตกวาฝายปกครองจะใช

                                                
78 มานิตย จุมปา. แหลงเดิม.  หนา 399 –400.
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อํานาจดังกลาวไปในทางมิชอบ ความขัดแยงจึงเกิดข้ึนเสมอวาอยางไรเปนดุลพินิจ และศาลสามารถ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจของฝายปกครองไดหรือไม79

ดุลพินิจของฝายปกครอง หมายถึง การท่ีฝายปกครองมีความสามารถท่ีจะตัดสินใจออก
คําส่ังทางปกครองอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคําส่ังทางปกครองท้ังหลายๆ คําส่ังท่ีกฎหมายบัญญัติ
เปดทางใหออกได เพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมาย80

ดุลพินิจฝายปกครองยอมหมายถึง การท่ีฝายปกครองสามารถกระทําการดวยการตัดสิน
ใจตามความคิดเห็นของตนในคดีเฉพาะราย ดุลพินิจน้ีอาจผูกพันกับแนวปฏิบัติหรือหลักการในการ
วินิจฉัยการใชดุลพินิจอันเปนกฎเกณฑภายใน ซ่ึงฝายปกครองไดกําหนดข้ึนเองภายในขอบเขตวัตถุ
ประสงคของกฎหมาย81

ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวา ฝายปกครองมีอํานาจใชดุลพินิจไดเม่ือกฎหมายไดให
อํานาจฝายปกครองตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหน่ึงหรือไมกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง โดยบรรดาทางเลือกเหลานั้นลวนชอบดวยกฎหมาย หากมีกรณีท่ีทางเลือกบางอยางบาง
ประการมิชอบดวยกฎหมาย ดุลพินิจก็จะลดลงไปตามลําดับ

4.4  วิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจโดยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ไดบัญญัติไววา “รัฐจะตองจัด

ใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอ่ืนของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี” การท่ีบัญญัติใหมีการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของขาราชการในรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นวา มีการทุจริตในวงราชการเพ่ิมมากข้ึนใน
ปจจุบัน ซ่ึงทําใหสังคมไทยมีแตความเส่ือมลงท้ังดานคุณธรรมและจริยธรรม การควบคุมการใช
อํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยรัฐธรรมนูญนี้จึงเปนเร่ืองสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนผูใชกฎหมายใน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากไมมีคุณธรรมหรือจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีตาม 
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลว ก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการกับผูกระทําความผิด
ได ซ่ึงการส่ังการหรือดําเนินการตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เลขาธิการ ป.ป.ง. จึงตองปฏิบัติ

                                                
79 จิรนิติ หะวานนท. (2540, กันยายน). “ดุลพินิจของฝายปกครอง.” คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง

(พิมพครั้งที่ 2). หนา 337.
80 มานิตย จุมปา.  เลมเดิม. หนา 406.
81 กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2529).  ความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝายปกครองของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน.” บทบัณฑิตย,  เลมท่ี 42, ตอนที่ 1.  หนา 53.
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หนาท่ีดวยการมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย จะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดประกาศในเร่ืองคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ดวยดังตอไปนี้

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัติวา รัฐตอง
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พึงปฏิบัติควบคูกับขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2537 ดังนี้

1. ซ่ือสัตยสุจริต หมายความถึง มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูรวมงาน ตอประชาชนตอ
หนาท่ีราชการ และไมแสวงหาประโยชนใดๆ อันมิควรไดหรือโดยทุจริต

2. ปฏิบัติภารกิจภายในกรอบ หมายความถึง การปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังท่ีถูกตองชอบธรรม

3. ประพฤติชอบไมเกรงกลัว หมายความถึง การปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบอํานาจของ
กฎหมายโดยยึดคุณธรรม อยางไมเกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ

4. วางตัวเปนกลาง หมายความถึง การปฏิบัติตอบุคคลอยางเสมอภาค ดวยความยุติ
ธรรม ไมมีอคติ

5. สรางความโปรงใส หมายความถึง การปฏิบัติงานดวยความชัดเจน ตรงไปตรงมา 
และพรอมรับการตรวจสอบ

6. มีวินัย หมายความถึง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยเครงครัด
7. ใสใจพัฒนา  หมายความถึง การพัฒนาองคความรู ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ใหเปนมืออาชีพ ทันกับโลกาภิวัฒน
8. รักษาความลับ หมายความถึง ไมเปดเผยขอมูลท่ีกระทบตอการปฏิบัติงาน
9. สมัครสมานสามัคคี  หมายความถึง ความรวมมือรวมใจ ทํางานเปนทีม มีเอกภาพ

และภราดรภาพ82

ฉะนั้นหากเลขาธิการ ป.ป.ง. ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมแลว ยอมทําให
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ มีความรวมมือกันท้ังภาครัฐและเอกชน 

                                                
82 ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของขาราชการและพนักงานราชการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548

DPU



59

สามารถดําเนินการกับผูกระทําความผิดได แตหากไมมีคุณธรรมหรือจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
แลว ยอมสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ทําใหประชาชนไมรวมมือ
กับภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4.5 วิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรในระหวางการดํารงตําแหนง
การควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐเปนมาตรการปองกันในระบบการบริหาร

ท่ีกําหนดข้ึน เพื่อใหสามารถควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ขอบเขตแหงอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชนท่ีประชาชนพึงไดรับจาก
การปฏิบัติหนาท่ีนั้น ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดมีหนวยงานท่ีจะสามารถควบคุมการใช
อํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. ไดคือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะ
กรรมการธุรกรรม โดยมีวิธีและข้ันตอนการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการดังนี้

4.5.1  ควบคุมโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนหนวยงานหลักของการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงเปนคณะกรรมการในระดับนโยบาย มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล 
พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ใหอํานาจแกคณะกรรมการดังนี้

“ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี
(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 

เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนํา

ทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามมาตรา 57
(4) สงเสริมความรวมมือของประชาชน เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน
(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน83

การท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันเปนคณะกรรมการ
ชุดใหญ มีอํานาจในการเสนอมาตรการตางๆ หรือออกกฎ ระเบียบหรือประกาศควบคุมการใช
อํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง.ได เชนออกระเบียบหรือประกาศในการใหอํานาจเลขาธิการบางกรณี
โดยตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสียกอน เปนตน ใน

                                                
83 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 25.
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ขณะเดียวกันเลขาธิการ ป.ป.ง. ซ่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ จึงสามารถที่จะแถลงในคณะ
กรรมการไดวามาตรการท่ีคณะกรรมการออกมานั้นทําใหมีเหตุขัดของในการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็
ได ซ่ึงการควบคุมการใชอํานาจโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทําใหมีการ
พิจารณาโดยรอบคอบหลายมิติ ซ่ึงกรรรมการแตละคนเปนถึงระดับผูบริหารหนวยงาน หรือหัว
หนาในสวนราชการตางๆ  ทําใหมีการออกนโยบาย กฎหรือระเบียบท่ีรัดกุม และเปนประโยชนตอ
หนวยงานปองกันและปราบปรามการฟอก

ในสวนของเลขาธิการ ป.ป.ส. นี้การใชอํานาจหนาท่ีจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดเชนกัน ซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการเสนอมาตรการหรือ
กฎระเบียบตางๆ ได หากคณะกรรมการไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของเลขาธิการ ป.ป.ส. ก็
สามารถลงมติได

4.5.2  ควบคุมโดยคณะกรรมการธุรกรรม
คณะกรรมการธุรกรรม เปนหนวยงานในระดับปฏิบัติการของการปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน โดยปฏิบัติตามนโยบายท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได
กําหนดไว  รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมท่ีผิดปกติ ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรม และยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ได ซ่ึง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการธุรกรรมดังนี้

“ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด
(2) ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
(3) ดําเนินการตามมาตรา 48
(4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย84

ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการธุรกรรมนี้ ตองเปนการ
ประชุมออกเสียงเพื่อเปนมติของคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด ซ่ึงเปนวิธีการประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชบังคับ
กับการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมดวยโดยอนุโลม ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
33 ประกอบมาตรา 29 ฉะนั้นเม่ือเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนประธานคณะกรรมการธุรกรรมโดย
ตําแหนงแลวจึงตองฟงเสียงขางมากในท่ีประชุม การควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. จึง
สามารถกระทําไดโดยการลงมติในท่ีประชุมหากไมเห็นดวยตามความเห็นของเลขาธิการ ป.ป.ง. ใน
ท่ีประชุมของคณะกรรมการธุรกรรม ซ่ึงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการธุรกรรมนี้จะเกี่ยวของใน
                                                

84 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 34.
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ทางปฏิบัติเปนสวนมาก และมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการ
ดําเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการมิใชดําเนินการโดยผูมีอํานาจเพียงคนเดียวเทานั้น

แตในกรณีของการยับยั้งการทําธุรกรรมซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจส่ังดําเนินการได
ในทันทีโดยไมผานคณะกรรมการธุรกรรม คือมาตรา 35 วรรคสองซ่ึงบัญญัติไววา “ในกรณีจําเปน
หรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปกอน แลวรายงานตอคณะ
กรรมการธุรกรรม” ดังนี้การใชดุลพินิจในการออกคําส่ังดังกลาวจึงไมมีการควบคุมการใชอํานาจ
เลขาธิการได ซ่ึงคําส่ังของเลขาธิการตามมาตราน้ีเปนคําส่ังทางปกครองอยางหนึ่ง เม่ือมีคําส่ังออก
ไปแลวยอมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนได หากคําส่ังดังกลาวไมถูกตองหรือเกินกวา
จําเปนหรือเรงดวนแลว ทําใหเกิดความเสียหายได ฉะนั้นหากคําส่ังดังกลาวเปนการใชดุลพินิจไม
ถูกตอง เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมไดรับรายงานการส่ังการยับยั้งการทําธุรกรรมของเลขาธิการแลว 
ใหมีอํานาจในการเพิกถอนคําส่ังดังกลาวนั้นได

ในกรณีของการปฏิบัติหนาท่ีตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหเลขาธิการ 
และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 38 
เชนการสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆมาเพื่อตรวจสอบ กรณีดังกลาวเลขาธิการมีอํานาจในการ
มีคําส่ังไดโดยไมตองผานคณะกรรมการธุรกรรมเชนกัน อันเปนการใชดุลพินิจในการส่ังการโดย
เลขาธิการเพียงคนเดียวได เม่ือมีคําส่ังใดออกไปแลวใหบุคคลท่ีไดรับคําส่ังปฏิบัติตามแลว คําส่ังดัง
กลาวเปนคําส่ังทางปกครองและหากคําส่ังนั้นไมถูกตองหรือชอบธรรมแลวยอมเกิดความเสียหาย
ได เชนในกรณีมีผูยื่นบัตรสนเทหใหตรวจสอบธุรกรรมของบุคคลตางๆในบัตรสนเทหนั้น 
เลขาธิการจึงไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือดําเนินการตรวจสอบธุรกรรม
นั้นโดยมิไดตรวจสอบวาเขาความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหรือไม ทําใหเห็นวาการใชดุล
พินิจของเลขาธิการ ป.ป.ง.นั้น มิไดเปนไปตามหลักการควบคุมการใชดุลพินิจตามท่ีกลาวมาแลวใน
หัวขอขางตน โดยศาลปกครองวินิจฉัยกรณีดังกลาวไววา คําส่ังใหสถาบันการเงินสงขอมูลทางธุร
กรรมของผูฟองท้ังหา เปนคําส่ังโดยอางอํานาจตามกฎหมายใหตรวจสอบการดําเนินการธุรกรรม 
โดยไมมีการกลาวหาวาผูฟองคดีท้ังหากระทําความผิดทางอาญาหรือความผิดมูลฐาน จึงเปนคําส่ัง
ทางปกครอง มิใชการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แมวาคําส่ังดังกลาวจะไมไดมี
ไปถึงผูฟองคดีท้ังหา แตก็เปนคําส่ังท่ีใหสถาบันการเงินสงขอมูลทางธุรกรรมของผูฟองทั้งหา85

และเห็นวาเนื้อหาของหนังสือรองเรียน (บัตรสนเทห) ดังกลาวเปนเพียงคํากลาวอางข้ึนมาลอยๆ 
โดยไมมีการระบุหลักฐานกรณีแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนไมมีการชี้พยานบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน และการกระทําท่ี
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เปนการฟอกเงินตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองบัตรสนเทห ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2502 ท่ีผูถูกฟอง
คดีท่ี 2 จะรับหนังสือรองเรียน (บัตรสนเทห) ดังกลาวไวพิจารณาได อีกท้ังผูฟองคดีท่ี 4 ก็ไมไดถูก
รองเรียนตามหนังสือดังกลาวดวย เหตุตรวจสอบผูฟองคดีท่ี 4 ดวยเปนเพียงเพราะผูถูกฟองคดีท่ี 3 
เห็นวามีพฤติกรรมตองสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแกกลุมเคล่ือนไหวดวยเทานั้น จึงไม
มีกรณีท่ีจะตองปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอันจะตองดําเนินการตรวจสอบผูฟองคดีท้ังหา
ตามมาตรา 38 แหง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 3 ไดมีหนังสือดวนท่ีสุดลับ ลง
วันท่ี 15 ตุลาคม 2544 ถึงกรรมการผูจัดการธนาคาร 17 แหงเพื่อตรวจสอบการทําธุรกรรมของผูฟอง
คดีท้ังหา จึงเปนการใชอํานาจโดยปราศจากขอเท็จจริงท่ีเปนอันสมควร อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิ
ชอบ หนังสือของผูถูกฟองคดีท่ี 3 ดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย86 ดังนั้นการใชดุลพินิจในการ
ออกคําส่ังทางปกครองน้ันจะตองถูกควบคุมโดยหลักของกฎหมายและองคกรท้ังภายในและภาย
นอก เพื่อมิใหใชอํานาจไปในทางท่ีไมถูกตอง

ในสวนของดานปฏิบัติหนาท่ี เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจที่จะดําเนินการไดอยางเต็มท่ี
และเปนอิสระ เนื่องจากในการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกฎหมายกําหนดให
เลขาธิการมีอํานาจไดโดยตรงเทาคณะกรรมการ ซ่ึงไมตองมีมติในการส่ังดําเนินการแตอยางไร ซ่ึง
การส่ังการโดยเลขาธิการ ป.ป.ส. เพียงคนเดียวนี้อาจไมรอบคอบหรือผิดพลาดได ไมเหมือนกับการ
ส่ังดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงจะตองกระทําในรูปของคณะกรรมการ คือคณะกรรมการธุร
กรรม

4.6  วิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจโดยใหพนจากตําแหนง
ในกรณีท่ีมีการใชอํานาจท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ทุจริตตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีแลวทํา

ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ เชนเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจงใจกระทํา
ความผิดกฎหมาย ในกรณีตางๆ เหลานี้จึงตองมีบทบัญญัติหรือมาตรการบางประการทําให
เลขาธิการ ป.ป.ง. พนจากตําแหนงได เพื่อมิใหเลขาธิการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีมิชอบ

การควบคุมการใชอํานาจโดยการใหพนจากตําแหนง เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถควบคุม
การใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. ได เพราะหากปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบแลวก็สงผลใหเลขาธิการ 
ป.ป.ง. พนจากหนาท่ีในทันที และหากมีโทษทางอาญาก็สามารถดําเนินการไดอีกดวย ซ่ึงเลขาธิการ 
ป.ป.ง.พนจากตําแหนงไดนั้นมีท้ังตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยตรง หรือตามกฎหมายอ่ืน
เชน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกระทําความผิดกฎหมายอาญา ซ่ึงกลาวโดย
สรุปไดดังนี้
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4.6.1  เหตุใหพนจากตําแหนงตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
เหตุใหพนจากตําแหนงตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประการแรกเปนการพนจาก

ตําแหนงโดยดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ป โดยบัญญัติไววา “เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป
นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ
เดียว

เลขาธิการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกไมได”87

ผูท่ีจะเปนเลขาธิการจะมีวาระในการดํารงตําแหนงไดเพียง 4 ป และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว เม่ือพนจากตําแหนงแลวจะดํารงตําแหนงอีกไมไดนั้นเหมาะสมดีแลว ท้ังนี้เพื่อเปน
การปองกันการเสริมสรางอิทธิพลและบารมีในตําแหนงหนาท่ี88

ในประการท่ีสอง ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไวอีกวานอกจากเหตุท่ีพน
จากตําแหนงโดยดํารงตําแหนงครบวาระแลวยังมีเหตุตอไปนี้อีกดวยคือ

“นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา 44 แลว เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 43
(4) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออก ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยความ

เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ”89

การควบคุมองคกรฝายปกครองมีความสําคัญยิ่งตอการจัดทําบริการสาธารณะใหเปนไป
ตามแนวนโยบายแหงรัฐท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ รวมท้ังปองกันมิใหเกิดการประพฤติปฏิบัติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในรูปของการกระทําตางๆ อันเปนเหตุใหประโยชนของสาธารณะลดนอย
ถอยลง ท้ังในแงของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ90

ในสวนของเลขาธิการ ป.ป.ส. มิไดกําหนดใหเลขาธิการพนจากตําแหนงโดยครบวาระ 
หรือเพราะเหตุขาดคุณสมบัติเหมือนกับบทบัญญัติการพนตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ซ่ึงกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนดวาระและการพนจากตําแหนงของกรรมการซ่ึงคณะรัฐ

                                                
87 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 44.
88 สีหนาท ประยูรรัตน. คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542. หนา

144.
89 พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 45.
90 ถาวร  เกียรติทับทิว. (2541).  คําอธิบายกฎหมายปกครอง  (พิมพครั้งที่ 3).  หนา 266.
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มนตรีแตงต้ังเทานั้น มิไดบัญญัติถึงวาระและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ส. แตประการ
ใด โดยบัญญัติไววา “กรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได”91

“กรรมการซ่ึงคระรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระเม่ือ
1.  ตาย
2.  ลาออก
3.  คณะรัฐมนตรีใหออก
4.  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
5. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
เม่ือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอ่ืนแทนได
กรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งซอมหรือแตงต้ังเพิ่ม อยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของ

กรรมการอ่ืน”92

ดังนั้นการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ส. จึงเปนเร่ืองภายในองคกร อันเปน
อํานาจหนาท่ีในการบริหารภายในองคกร ซ่ึงเปนการสะดวกในการบริหารงานบุคคล หากปฏิบัติ
หนาท่ีโดยไมชอบ หรือมีเหตุอ่ืนใดทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ก็สามารถดําเนินการเปล่ียน
บุคคลซ่ึงดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ส. ไดทันทีไมตองมีข้ันตอนในการดําเนินการใหพนจาก
ตําแหนงแตประการใด

4.6.2  เหตุใหพนจากตําแหนงโดยกฎหมายอ่ืน
การท่ีเลขาธิการพนจากตําแหนงมิไดมีเหตุตาม พ.ร.บ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติไวเทา

นั้น แตยังมีกฎหมายฉบับอ่ืนท่ีเปนเหตุใหเลขาธิการ ป.ป.ง. พนจากตําแหนงหนาท่ีได ดังนี้
(ก)  เหตุใหพนจากตําแหนงตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

เหตุท่ีทําใหพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 ไดนั้น เพราะเหตุวา พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 42 บัญญัติใหเลขาธิการ ป.
ป.ง. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. จึงตองตกอยูภายใตบังคับของ 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหขาราชการ
พลเรือนพนจากตําแหนงหนาท่ีคือ

ประการแรกใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติโทษทาง
วินัยไววา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามท่ี
                                                

91 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519, มาตรา 6.
92 แหลงเดิม.  มาตรา 7.
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บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงด
โทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 5

โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดข้ันเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก93

ดังนั้นเม่ือเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ จะตองไมกระทําผิดวินัย 
ซ่ึงการปลดออกหรือไลออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นี้เปนวิธีการควบคุม
การใชอํานาจอีกทางหนึ่งท่ีมิใหเลขาธิการใชอํานาจไปในทางท่ีไมถูกตอง หากใชอํานาจโดยไมถูก
ตองแลวอาจเปนการกระทําผิดวินัยของขาราชการพลเรือนอยางรายแรงได และมีผลใหถูกปลดออก
หรือไลออกอันเปนเหตุหนึ่งท่ีตองพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ได

เหตุท่ีทําใหพนจากตําแหนงในประการท่ีสองคือการเกษียณอายุราชการตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยไดบัญญัติถึงการออกจากราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญในหมวด 6 ไวดังนี้ “ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเม่ือ

(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(3) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือลาออกมีผลตามมาตรา 113
(4) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา 54 มาตรา 67 มาตรา 107 มาตรา 114 มาตรา 115 

มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 118 หรือมาตรา 123 หรือ
(5) ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก
วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ. วางไว
การตอเวลาราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีตองออกจากราชการตาม (2) รับ

ราชการตอไป จะกระทํามิได”94

เหตุท่ีจะทําใหเลขาธิการ ป.ป.ง. พนจากตําแหนงไดในประการท่ีสองตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นี้คือ การพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ซ่ึงกรณีนี้คือ ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองเกษียนราชการเม่ือมีอายุครบ 60 ป ดังนั้น

                                                
93 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 100.
94 แหลงเดิม.  มาตรา 112.
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เม่ือตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ตองมีคุณสมบัติเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้นเม่ือมีอายุครบ 
60 ปแลวก็ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ถึงแมวาจะอยูไมครบวาระ 4 ป ก็ตาม

การท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการตองเปนขาราช
การพลเรือนสามัญโดยรับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา โดยสภาพคุณสมบัติดังกลาวนี้ประกอบกับความเปนจริงแลว
บุคคลท่ีไดรับการสรรหามาน้ันเหลืออายุราชการอีก 1 ป หรือ 2 ป โดยประมาณหากตองมีการ
พิจารณาสรรหาใหมอีกทําใหเสียท้ังเวลาและงบประมาณในการดําเนินการสรรหา และทําใหการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ ป.ป.ง. ไมตอเนื่อง ดังนั้นจึงสมควรใหเลขาธิการ ป.ป.ง. อยูดํารงตําแหนง
ครบวาระ 4 ป เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให
คํานึงถึงคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามก็เพียงพอแลวในขณะเขามาสูตําแหนง และเม่ือไดรับ
เลือกใหดํารงตําแหนงแลวตองลาออกจากตําแหนงราชการทันที เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีในความเปน
กลางและอิสระตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.1 ในเร่ืองของคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

(ข)  เหตุใหพนจากตําแหนงตามประมวลกฎหมายอาญา
เหตุท่ีทําใหพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. นี้ เปนกรณีท่ีกระทําความผิดทางอาญา

และศาลพิพากษาใหตองโทษจําคุก เชนบุคคลอ่ืนฟองเลขาธิการ ป.ป.ง. ในขณะท่ีดํารงตําแหนงใช
อํานาจหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติไววา “ผูใดเปนเจา
พนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับต้ัง
แตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”95 หากศาลพิจารณาแลวพิพากษาวาการปฏิบัติ
หนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. มีความผิดตามฟอง และใหลงโทษจําคุกแลว กรณีดังกลาวนี้ยอมทําให
เลขาธิการ ป.ป.ง. ตองพนจากตําแหนง ประมวลกฎหมายอาญานี้เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถควบคุม
การใชอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง.ได ซ่ึงหากใชอํานาจหนาท่ีโดยไมถูกตองแลวก็ทําใหพนจาก
ตําแหนงและถูกดําเนินคดีอาญาอีกสวนหนึ่งดวย

4.6.3  วิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนง
การดําเนินการใหเลขาธิการ ป.ป.ง. พนจากตําแหนงหนาท่ีตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 นั้น เปนวิธีการควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐโดยหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชองคกรปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ท้ังนี้การควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐโดยองคกรภายนอก
นั้น เปนการดําเนินการในทางปองกันเพื่อมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอันอาจทําใหสิทธิและประโยชนของประชาชนเสียหาย
                                                

95 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157.
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(ก)  วิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดย พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติการพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. 

โดยการพิจารณาจากองคกรอ่ืนอันมิใชหนวยงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 
45 (5) ไววา “นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา 44 แลว เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ

(5)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหออก ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ”
การใหพนจากตําแหนงตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยทางรัฐสภานี้นับวาเปน

การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยองคกรภายนอก วาเจาหนาท่ีของรัฐ
ไดใชอํานาจไปในทางท่ีถูกตอง เปนธรรมมากนอยเพียงใด หากเจาหนาท่ีของรัฐท่ีองคกรภายนอก
แตงต้ังข้ึนมานั้นปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ 
หรือตอประชาชนแลว ก็ตองดําเนินการใหพนจากตําแหนง

(ข)  วิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยกฎหมายอ่ืน
การดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยวิธีอ่ืนนี้ เปนการใหพนจากตําแหนงตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว เชน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือตามประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงวิธีดําเนินการดังกลาวนี้ไมไดบัญญัติไวใน พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แตอยางใด 
โดยมีวิธีดังนี้

(ค)  วิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
การใหพนจากตําแหนงโดย พ.ร.บ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใน

ประการแรกคือกระทําผิดวินัย ซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนขาราชการพลเรือนสามัญและถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยแลว ก็จะถูกแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามหมวด 5 มาตรา 102 หากมี
ความผิดจริงและเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็อาจทําใหถูกปลดหรือถูกไลออ ตามโทษทางวินัยท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 100 ซ่ึงวิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจใชเวลา
นานในการสอบสวน แกขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยจริงหรือไม

ในประการท่ีสองของวิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
เม่ือเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว ก็ตองพนจากตําแหนงทันทีโดยไมมีขอยกเวนให
สามารถดํารงตําแหนงตอไปได
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(ง)  วิธีดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยกฎหมายอ่ืน
การใหพนจากตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยวิธีอ่ืนนั้นคือ ในกรณีท่ีถูกฟองรองวามี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และไดดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแลวปรากฏ
วา การใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนไปไมชอบ ใชอํานาจหนาท่ีไปในทางทุจริต โดย
ศาลพิพากษาใหจําคุก ดังนี้วิธีการดําเนินการในช้ันศาลเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีทําใหเลขาธิการ ป.ป.ง. 
พนจากตําแหนงหนาท่ีไดDPU



บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป
จากการศึกษาและวิเคราะหการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง โดยพิจารณา

ถึงการใชอํานาจตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น การทําหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. อาจจะ
กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดท้ังใน
เร่ืองของสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน และ
สิทธิในการประกอบอาชีพ และเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีใชอํานาจใกลเคียงกันแลวคือ
เลขาธิการ ป.ป.ส.หรือหนวยงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของตางประเทศแลว จะพบวา
อํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. มีมากกวา ซ่ึงทําใหบางกรณีอาจใชอํานาจท่ีมีอยูไปในทางท่ีไม
ถูกตองได ฉะนั้นจึงตองมีการควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. เพื่อใหการปฏิบัติ
หนามีมาตรฐานและประสิทธิภาพตลอดจนความเปนกลางและอิสระในการทําหนาท่ีเลขาธิการ ป.
ป.ง. ดังท่ีไดเสนอมาเปนลําดับ โดยมุงท่ีจะนําไปสูการเสนอความคิดเห็นตามสมมติฐานของการ
วิจัยวา เลขาธิการ ป.ป.ง. ไดปฏิบัติหนาท่ีภายใตกรอบของกฎหมายท่ีกําหนดไวหรือไม และการใช
อํานาจหนาท่ีนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคของ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือไม

เม่ือไดพิจารณาถึงการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 แลว อาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฟอกเงินฉบับดังกลาวได
กําหนดใหมีความผิดมูลฐาน 8 ความผิดมูลฐาน และจะมีการเพิ่มเติมความผิดมูลฐานอีก 8 ความผิด
มูลฐาน ซ่ึงขณะนี้อยูในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทําใหเห็นวา เลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจหนา
ท่ีอยางมากในการดําเนินการกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ทําใหเลขาธิการมีภารกิจหรือหนาท่ี
มากข้ึนไปเปนลําดับ ฉะนั้น การใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. จึงตองเพิ่มความระมัดระวัง
มากข้ึน และไมปฏิบัติหนาท่ีโดยละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
อ่ืนๆ ดังนี้เม่ือเลขาธิการมีอํานาจอยางมากในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงจํา
เปนท่ีจะตองควบคุมการใชอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. เพื่อไมใหใชอํานาจไปในทางที่ไมถูกตอง โดย
เร่ิมต้ังแตการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนง ควบคุมอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. ระหวางการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ซ่ึงการควบคุมการใชอํานาจนี้ยังคงพบวามีปญหาหลายประการ
ท่ีเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายหรือการนํากฎหมายไปบังคับใชไมถูกตอง
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เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีในเร่ืองของการควบคุมการใชอํานาจของเลขาธิการ ป.ป.ง. 
สามารถดําเนินการสําเร็จลุลวงไปไดตามวัตถุประสงคของ พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงขอสรุป
สภาพปญหาและอุปสรรคท้ังรวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือท่ีจะเปนแนวทางใหไดมีการพิจารณาศึกษา
ในประเด็นดังกลาว ดังนี้

1. เม่ือศึกษาถึงการใชอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการ ป.ป.ง. พบวาอาจมีผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  2540 ไมวาในเรื่องของสิทธิเสรี
ภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน และสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ แมวา พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญท่ีสามารถ
ใหเจาพนักงานของรัฐสามารถดําเนินการไดภายใตกรอบของกฎหมายท่ีบัญญัติไวก็ตาม

2. ในการควบคุมการใชอํานาจเลขาธิการ ป.ป.ง. ตั้งแตการเร่ิมดํารงตําแหนงโดย
กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการ ป.ป.ง. วาตองมีคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอยางไรนั้น  ผูเขียน
เห็นวา คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 42 และมาตรา 43 นั้น เหมาะสมดีแลว เพราะเลขาธิการ ป.ป.ง. มีอํานาจหนาท่ี
เปนอยางมากจึงจําเปนท่ีจะตองกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีชัดเจน

3. ข้ันตอนในการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. เปนการสรรหาโดย
คณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ ตาม พ.ร.บ. 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 42 ทําใหเห็นวาเปนการสรรหาเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยคณะรัฐมนตรี เม่ือ
ไดบุคคลท่ีสรรหามาไดแลวก็จะดําเนินการใหทางรัฐสภาพิจารณา ซ่ึงข้ันตอนการสรรหานั้นโดย
ปกติจะมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลอยูแลวกอนท่ีจะสงรายช่ือเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
คร้ังหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาดังกลาวอาจไมไดสอบประวัติในเชิงลึกเพียงแตสอบประโดยท่ัว
ไปเทานั้น จึงไมสามารถท่ีจะตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมในเชิงลึกของบุคคลท่ีจะมาดํารง
ตําแหนงไดวามีประวัติการทํางาน ผลงานหรือวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเม่ือไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงแลวเปนอยางไร กรณีดังกลาวจึงสมควรใหมีการสอบประวัติในเชิงลึกดวย

4. การสรรหาเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยใหเลขาธิการดํารงตําแหนงจนครบวาระแลวมา
ดําเนินการสรรหาน้ันทําใหขาดชวงของการดํารงตําแหนงเลขาธิการและความตอเนื่องของการ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง เนื่องจากาการพิจารณาโดยทางรัฐสภานั้นจะตองใชเวลา จึงสมควรใหมี
การดําเนินการสรรหาเลขาธิการคนใหมกอนท่ีเลขาธิการคนปจจุบันจะครบวาระ และการดําเนิน
การสรรหากอนยอมทําใหมีการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติไดอยางถ่ีถวน ทําใหการสรรหา
เลขาธิการ ป.ป.ง.ไดบุคคลท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับตําแหนง
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5. การควบคุมการใชอํานาจโดยการใหพนจากตําแหนง โดยการครบวาระ 4 ป และจะ
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งไมไดนั้นผูเขียนเห็นวาเหมาะสมแลว เพราะเปนการปองกันการเสริม
สรางอิทธิพลและบารมีในตําแหนงหนาท่ี หากใหมีการดํารงตําแหนงไดอีกวาระหนึ่ง อาจมีผล
กระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีได

6. การควบคุมการใชอํานาจในระหวางการดํารงตําแหนงโดยคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรมนั้น ผูเขียนเห็นวาเหมาะสมแลว เนื่องจาก
เปนการควบคุมการใชอํานาจโดยคณะกรรมการ ทําใหมีการพิจารณาไดรอบคอบกวา

7. การท่ีเลขาธิการ ป.ป.ง. ตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ ซ่ึงกรณีนี้คือ ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองเกษียนราชการเม่ือมีอายุครบ 60 ป โดยสภาพ
คุณสมบัติดังกลาวนี้ประกอบกับความเปนจริงแลวบุคคลท่ีไดรับการสรรหามาน้ันเหลืออายุราชการ
อีก 1 ป หรือ 2 ปโดยประมาณ ผูเขียนเห็นวาหากตองมีการพิจารณาสรรหาใหมอีกทําใหเสียท้ังเวลา
และงบประมาณในการดําเนินการสรรหา และทําใหการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ป.ป.ง. ไมเปนไป
อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงสมควรใหเลขาธิการ ป.ป.ง. อยูดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ป เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใหคํานึงเฉพาะคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามกอนเขาสูตําแหนงก็เพียงพอแลว

5.2  ขอเสนอแนะ
5.2.1 ในงานวิจัยฉบับนี้ผูเขียนเสนอแนะใหเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 42 ในประเด็นข้ัน

ตอนของการสรรหาเลขาธิการ ป.ป.ง.  โดยใหคณะกรรมการสรรหาบุคคลสืบประวัติเชิงลึกของ
บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. เชนเคยผานการทําสํานวนคดี การสืบสวนสอบสวน
คดีตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือคดีอ่ืนท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินหรือไม ท้ังในอดีต
และปจจุบัน รวมท้ังวิสัยทัศนในอนาคตหากไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง. 
แลวเปนอยางไร อันมิใชเปนการสอบประวัติโดยท่ัวไป ฉะนั้นเม่ือคณะกรรมการสรรหาบุคคลได
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามแลว ก็ดําเนินการสงเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีและ
ทางรัฐสภาพิจารณาตอไป

5.2.2 เพื่อมิใหเลขาธิการ ป.ป.ง. ตองขาดชวงในการดํารงตําแหนงเลขาธิการและความตอเนื่อง
ของการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาว ผูเขียนเสนอแนะในประเด็นดังกลาวโดยแกไขเพิ่มเติมใน
มาตรา 42 ใหดําการเนินการสรรหาเลขาธิการคนใหมภายในระยะเวลาอันสมควรกอนครบวาระการ
ดํารงตําแหนงของเลขาธิการคนปจจุบัน
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5.2.3 การดํารงตําแหนงใหครบวาระตามมาตรา 44 ของเลขาธิการ ป.ป.ง. นั้นจะตองดํารง
ตําแหนงจนครบ 4 ปตามท่ี พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดไว ผูเขียนขอเสนอแนะใหแกเพิ่มเติม
บทบัญญัติในมาตรา 43 วา “เม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
ป.ป.ง. แลว จะตองลาออกจากการเปนขาราชการพลเรือนอันมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา โดย
ตองกระทําภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง” ท้ังเพื่อความเปนกลางและอิสระในการทํา
หนาท่ีตลอด 4 ป หรือ 1 วาระของการดํารงตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ง.DPU
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