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บทคดัย่อ 
ปั�หาอาช�ากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการฟอกเงินนั�น นับวันจะทวีความรุนแรงและ

เป็นภัยคุกคามต่อความมั�นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื� อแก้ปั�หาดังกล่าวโดยการยับยั�งการก่อ
อาช�ากรรมทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างให้เกิดความมั�นคงทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงได้ตรา
พระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ���� ขึ�นเพื�อเป็นกฎหมายหลักในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบั��ัตินี� ได้ก�าหนดให้มีองค์กรหรือเจ้าหน้าที�เพื�อด�าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมายทั�งในรูปแบบของคณะกรรมการที�มีบทบาทส�าคั�ในการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ซึ�งเป็นองค์กร
ในระดับบริหารที�มีภาระหน้าที�หลักในการวางนโยบายและมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายและการก�ากับ
ควบคุมการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�อื�นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
คณะกรรมการธุรกรรม ซึ�งเป็นองค์กรในระดับปฏบัิติการ ที�มีหน้าที�หลักในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการ
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที�เกี�ยวกับการกระท�าความผิด และมีค�าสั�งในการยับยั�งการท�าธุรกรรมที�
เกี�ยวข้องกบัการฟอกเงินหรือเกี�ยวข้องกบัการกระท�าความผิด รวมทั�งการมีค�าสั�งยึดหรืออายัดทรัพย์สินใน
กรณีที�มีเหตุอันควรเชื�อได้ว่าอาจจะมีการโอน จ�าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที�เกี�ยวกบั
การกระท�าความผิดนั�นได้ชั�วคราวไม่เกิน �� วัน เป็นต้น นอกจากองค์กรในรูปคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว 
พระราชบั��ัตินี� ยังได้ก�าหนดให้มีเลขาธิการ ปปง.และส�านักงาน ปปง. เป็นเจ้าหน้าที�และหน่วยงานที�ท �า
หน้าที�ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี� อกีด้วย อย่างไรกดี็ จากการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินโดยพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที�  �)               
พ.ศ. ���� ประกอบค�าสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� ��/���� เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติม
องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ที�ได้มีการ
เปลี�ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง.และที�มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั�งได้มีการ
ก�าหนดอ�านาจหน้าที� ของคณะกรรมการ ปปง.ในการก�ากับดูแลหรือควบคุมการใช้อ�านาจของ
คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการด้วย การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการ
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บังคับใช้กฎหมายและเกิดปั�หาการตีความกฎหมายในหลายประการ อีกทั�งยังขัดต่อหลักการพื� นฐานของ
กฎหมายปกครองในเรื�องของการควบคุมฝ่ายปกครองด้วย  

จากการศึกษาปั�หาพบว่า ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง.ตามมาตรา 24 ยังไม่
ครอบคลุมผู้แทนบางหน่วยงานที�มีความส�าคั�และสมควรก�าหนดในองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ปปง.ด้วยซึ�งการขาดผู้แทนจากบางหน่วยงานที�เกี�ยวข้องส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในภาพรวมของประเทศ ส�าหรับประเดน็การเปลี�ยนแปลงที�มาของ
กรรมการ ปปง.ผู้ทรงคุณวุฒิกพ็บว่า การแก้ไขกฎหมายโดยก�าหนดให้มีที�มาจากคณะรัฐมนตรีเพียงองค์กร
เดียวโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือวุฒิสภาเหมือนกฎหมายเดิมนั�น อาจท �าให้กระทบต่อ
ความอิสระของคณะกรรมการ ปปง.ที�มีอ�านาจส�าคั�ในการก�ากับหรือควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของ
คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธกิาร ตามกฎหมายปัจจุบัน เพราะการที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ล้วนเป็นบุคคลที�เป็นตัวแทนรัฐบาล ย่อมมีโอกาสถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย ส่วนกรณีการแก้ไข
เพิ�มเติมกฎหมายเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายบุคคลมาเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งแทนหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา 24 วรรคสี�นั�นได้ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตีความ
กฎหมายเกี�ยวกับการมอบหมายบุคคลมาเป็นกรรมการแทนและอาจเป็นปั�หาต่อการนับองค์ประชุมของ
คณะกรรมการ ปปง. ในอนาคตได้ นอกจากนี�  ปั�หาส�าคั�อกีประการหนึ�งที�ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมากคือ บทบั��ัติมาตรา 25(3) ที�ก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปง.มีอ�านาจหน้าที�ในการ
ก�ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการปฏบัิติหน้าที�อย่างเป็นอิสระ
และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั�งระงับหรือยับยั�งการกระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และ
เลขาธกิาร ที�เหน็ว่าเป็นการเลือกปฏบิัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั�นพื� นฐานนั�น การก�าหนดอ�านาจ
เหนือของคณะกรรมการ ปปง.ดังกล่าวมีขอบเขตที�กว้างขวาง เกิดปั�หาการตีความและการบังคับใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติ และสามารถถูกน�าไปใช้เป็นเครื�องมือของรัฐบาลในการเข้ามาแทรกแซงการใช้
อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ ในอนาคตได้ และย่อมส่งผลกระทบต่อ
หลักประกันความอิสระในการใช้อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการอย่าง
หลีกเลี�ยงมิได้ นอกจากนี�  อ�านาจตามมาตรา 25(3) ดังกล่าวยังขัดต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณา
ทางปกครองเนื�องจากท�าให้กรรมการ ปปง.บางคนมีส่วนได้เสียในเรื�องที�ตนเองพิจารณา อีกทั�งยังเกิด
ความซ��าซ้อนของการควบคุมการใช้อ�านาจทางปกครองเนื�องจากตามกฎหมายปัจจุบันมีกลไกควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการไว้อย่างเข้มข้นแล้วทั�ง
มาตรการควบคุมจากองค์ภายในฝ่ายปกครอง ได้แก่ การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจตามระบบบังคับ
บั�ชา การตรวจสอบถ่วงดุลโดยคณะกรรมการธุรกรรม และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในคณะกรรมการ
ธุรกรรมด้วยกันเองเนื�องจากมีที�มาจากองค์กรที�มีอิสระในกระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง ได้แก่ องค์กรอัยการ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรม นู� 
รวมทั�งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู� เป็นต้น ประการสุดท้ายคือ ในการใช้อ�านาจตามมาตรา ��(�) 
ดังกล่าว ไม่พบว่ามีบทกฎหมายใดที�ก�าหนดกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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ปปง.ไว้ ประกอบกับการใช้อ�านาจดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นค�าสั�งทางปกครองท�าให้ไม่สามารถน�า ไปโต้แย้ง
คัดค้านหรืออุทธรณ์ต่อองค์กรใด รวมทั�งศาลปกครองได้ อันเป็นการขัดต่อหลักทั�วไปของการควบคุมฝ่าย
ปกครองที�ทุกองค์กรย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย  

จากสภาพปั�หาต่างๆ ที�กล่าวมา เมื�อศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพท�าลายล้าง
สูงตามข้อแนะน�าของคณะท�างานเฉพาะกิจเพื�อด�าเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) และแนวทางของ
ต่างประเทศพบว่า ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง.ของต่างประเทศนั�น มีการก�าหนด
องค์ประกอบหน่วยงานที�เหมือนกันและแตกต่างกันขึ� นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ แต่ที�คล้ายกันคือ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง.นั�นจะต้องมีองค์ประกอบที�หลากหลายครอบคลุมหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และข้อค้นพบ
ที�ส�าคั�คือ ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายของประเทศใดที�ก �าหนดให้คณะกรรมการ ปปง.ซึ�งเป็นคณะกรรมการ
ในระดับนโยบายให้มีอ �านาจหน้าที�ในการควบคุม ตรวจสอบ หรือมีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าที�ที�บังคับใช้
กฎหมายเหมือนเช่นกรณีมาตรา 25(3) บทบั��ัติมาตรนี� จึงไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล นอกจากนี�  
ตามบทบั��ัติมาตรา ��(�) ที�ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปง.มีอ�านาจในการระงับหรือยับยั�งการ
กระท�าของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ ด้วยนั�นตามที�กล่าวมาแล้วว่าเป็นการขัดต่อ
หลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง และเกิดความซ��าซ้อนในการควบคุมการใช้อ�านาจของ
คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ ซึ�งมีกลไกทางกฎหมายที�ก�าหนดไว้แล้วทั�งการควบคุม
จากองค์กรภายในฝ่ายปกครองและองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง ดังนั�น เพื�อให้การจัดองค์กรด้านการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการก�าหนดอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ปปง.ของประเทศไทยมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและหลักการควบคุมฝ่ายปกครอง ควรมีการเสนอแก้ไขปรับปรุง
บทบั��ัติในพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 24 มาตรา 24/2 
และมาตรา 25 (3) ทั�งนี�  เพื�อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ต่อไป 
 

ABSTRACT 

Criminal’s problem regarding economic in terms of money laundering has been 
intensified violently day by day, threatening the economic’s stability of the country. Therefore, Anti-
Money Laundering Act was enacted in Thailand in 1999 to restrain the arising criminal cases on 
economic and build up the economic’ s stability of the country. Then, Anti-Money Laundering Board 
has been nominated to be able to comply with the laws. As an executive organization, its main mission 
is to lay policies and measures of the law’s enforcement , as well as control the usage of other 
authorities’ power by AMLO’s laws. Transaction committee is an organization in operational level 
with its main mission in law’s enforcement by monitoring transaction or assets of those involving in 
any wrongdoing, issuing orders restraining transaction related to money laundering or wrongdoing , 
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as well as temporarily issuing orders of assets’ confiscation or suspension not exceeded 90 days in 
case where the transfer, distribution, shuffle, or concealment of assets are believed to be carried out. 
Other than that, this Act has authorized AMLO Secretary-General and AMLO office as a supervisor 
and office with full power of applying applicable laws as well. However, according to the additional 
amendment of anti-money laundering law’s enforcement by the 5th Anti-Money Laundering Act 
(2015) as well as NCPO’s order No. 38/2560, “Additional amendment of the composition and 
authority of Anti-Money Laundering Board” that its composition and origins of qualified expert 
committees have been changed. Furthermore, AMLO Board’s authorization in monitoring and 
controlling the transaction committees, office and Secretary-General of AMLO’s authority has been 
stipulated. Such changing has affected the law’s enforcement and brought about problems of law’s 
interpretation in many ways. In addition, it’s also contradictory with the administrative law in the 
governance’s control as well.According to the study, the author found out that the present composition 
of AMLO Board as of Section 24 has not cover representatives from some of other important offices. 
The lacking of representatives from related offices affected much on the policy layout and overall 
national AMLO’s measures. 

The power and duties under Section 25(3) are also against neutrality principle in 
administrative cases i.e. the Secretary-General, while being a member of the AMLB, has the power 
to consider cases where he is a stakeholder. This contradicts the neutrality principle in administrative 
cases and the intention of the law. It is also duplicates the control of the Transaction Committee, the 
Office and the Secretary-General, which is already under a legal mechanism to be controlled by 
organization within and outside the administrative organization. The addition of power to AMLB has 
thus affected the guarantee of independence and effectiveness of law enforcement. Moreover, under 
general principle of administrative power controlling that every organization shall be subject to the 
principle of lawfulness of administrative acts. On the contrary, the act of AMLB under Section 25 
(3) is not administrative order and there is no legal provision to control and balance the judgment of 
AMLB, resulting in the resolution of AMLB cannot be appealed or revoked. Thus the power under 
Section 25 (3) is not under an examination mechanism, which is against the principle to control 
administrative organizations. 

In conclusion, in the author’ s view, to appropriately structure the organization in anti-
money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation of weapons of mass 
destruction and prescription of power and duties of AMLB in line with international standards, and 
administrative power controlling principle, there should be a proposal for the amendment of Section 
24 , Section 24/ 2 and Section 25 ( 3)  of the Anti- Money Laundering Act of 1999, which will 
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increase efficiency and effectiveness of law enforcement in conformity with the actual intent of the 
law. 
 

1. บทน�า 
 โดยที�อาช�ากรรมทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบที� รุนแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง พัฒนาการของเทคโนโลยีที�มีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ท�าให้ผู้กระท�า
ความผิดหรือเหล่าอาช�ากรที�ก่ออาช�ากรรมต่างๆ ได้อาศัยเทคโนโลยีและความเจริ�ด้านต่างๆ เพื�อ
น�ามาใช้เป็นเครื�องมือหรือช่องทางของการประกอบอาช�ากรรม มีการสร้างรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ             
ในการก่ออาช�ากรรมที�มีความสลับซับซ้อน ยากแก่การติดตามและน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้ 
จากในอดีตที�เป็นอาช�ากรรมท้องถนน (Street Crime) ปัจจุบันได้กลายมาเป็นรูปแบบขบวนการที�มี
ความซับซ้อนมากขึ�นเรียกว่า องค์กรอาช�ากรรม (Organized Crime) อันเป็นรูปแบบของการรวมกันของ
อาช�ากรรมหลายอย่างที�มีโครงสร้างการท�างานที�ซับซ้อนและบางกรณีมีลักษณะข้ามชาติ ท�าให้ยากแก่การ
ปราบปรามโดยเจ้าหน้าที�รัฐ  
 การฟอกเงิน (Money Laundering) นั�น ถือเป็นอาช�ากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ�ง 
หมายถึง การกระท�าใดๆ ที�ท �าให้เงินที�ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่สุจริตให้ดูเสมือนว่า
เป็นเงินที�ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่อาจพิสจูน์ได้ว่าเป็นเงินที�ได้มาโดยทุจริต หรืออาจกล่าวได้
ว่า เป็นการท�าเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาดนั�นเอง1 ดังนั�น อาช�ากรรมส�าคั�ที�น�าไปสู่การฟอกเงินนั�นจึง
มักเป็นอาช�ากรรมที�ท �าให้ได้มาซึ�งเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การค้ายาเสพติด การทุจริต การฉ้อโกง หรือค้า
มนุษย์ เป็นต้น เพื�อแก้ไขปั�หาการฟอกเงินที�เป็นภัยคุกคามต่อความมั�นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ขึ�น พระราชบั��ัติ
นี� เป็นกฎหมายที�ก�าหนดหน้าที�และให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที�
รัฐธรรมนู�รับรองไว้บางประการ เพื�อประโยชน์แก่การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั�นคงของรัฐ 
และก�าหนดให้มีองค์กรหรือเจ้ าหน้าที� เพื� อด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายทั� งในรูปแบบของ
คณะกรรมการที�มีบทบาทส�าคั�ในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ซึ�งเป็นองค์กรในระดับบริหารที�มีภาระหน้าที�หลักในการ
วางนโยบายและมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายและการก�ากับควบคุมการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�อื�น
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม ซึ�งเป็นองค์กรใน
ระดับปฏิบัติการ ที�มีหน้าที�หลักในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที�
เกี�ยวกับการกระท�าความผิด และมีค�าสั�งในการยับยั�งการท�าธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกับการฟอกเงินหรือ
เกี�ยวข้องกับการกระท�าความผิด รวมทั�งการมีค�าสั�งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในกรณีที�มีเหตุอันควรเชื�อได้ว่า
อาจจะมีการโอน จ�าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที�เกี�ยวกับการกระท�าความผิดนั�นได้
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 ไชยยศ เหมะรัชตะ. “กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน,”. วารสารกฎหมาย, น. 8. (2539) 
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ชั�วคราวไม่เกิน 90 วัน เป็นต้น อีกทั�งได้ก�าหนดให้มีเลขาธิการ ปปง.และส�านักงาน ปปง. เป็นเจ้าหน้าที�
และหน่วยงานที�ท �าหน้าที�ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี�  โดยเลขาธกิารและส�านักงานต้องปฏบิัติให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั�งท�าหน้าที�เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
ทั�ง 2 คณะดังกล่าวด้วย 
 อย่างไรกด็ี จากการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดย
พระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2558 ประกอบค�าสั�งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที�  38/2560 เรื� อง การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ที�ได้มีการเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ปปง.และที�มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั�งได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ปปง.            
ในการก�ากับดูแลหรือควบคุมการใช้อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการด้วย โดย
ให้เหตุผลว่า เพื�อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั�งเพื�อให้สามารถท�า
หน้าที�ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเรว็ทนัสถานการณ์ การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายและเกิดปั�หาการตีความกฎหมายในหลายประการ อีกทั�งยังขัดต่อ
หลักการพื� นฐานของกฎหมายปกครองในเรื�องของการควบคุมฝ่ายปกครองด้วย 
 

2. การจัดโครงสรา้งของคณะกรรมการ ปปง.และอ�านาจหนา้ที�ตามมาตรา 25(3)  
 โดยปกติแล้วการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองอาจก�าหนดให้มีผู้ใช้อ �านาจเพียงคนเดียวหรือ
ในรูปของคณะบุคคล2กไ็ด้ และในการด�าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองจะต้องมี 
“เครื�องมือ” ที�จะต้องใช้เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานทางปกครองบรรลุผลลงได้ เครื�องมือ
ที�ฝ่ายปกครองใช้ในการด�าเนินการเช่นว่านั�นปรากฏเป็นรูปแบบและประเภทต่างๆ ที�เรียกว่า “การกระท�า
ของฝ่ายปกครอง” ซึ�งกระท�าไปเพื�อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการใช้อ�านาจเหนือที�อาจไปกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้ จึงจ�าเป็นที�จะต้องมีการควบคุมการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครอง
เพื�อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจและเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  
 คณะกรรมการ ปปง.เป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐที� จัดตั�งขึ� นในรูปของคณะบุคคลประกอบด้วย
กรรมการโดยต�าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 14 คน เป็นองค์กรในระดับบริหารที�มีอ �านาจ
หน้าที�ในการก�าหนดนโยบาย มาตรการ และวางหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินของประเทศ เมื�อพิจารณาจากองค์ประกอบทั�ง 14 คน พบว่า มีที�มาที�ค่อนข้างหลากหลายจากต่าง
หน่วยงาน ทั�งนี�  เพื� อให้สามารถก�าหนดแนวนโยบายได้ครอบคลุมและ ได้รับความร่วมมือและการ

                                                           
2 วิษณุ วรั�ญู ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร. ต�ารากฎหมายปกครอง ว่าดว้ยกฎหมายปกครอง

ทั�วไป. (กรุงเทพฯ: ส �านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : 2551). น. 158. 
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ประสานงานที�ดีทั�งจากภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเหตุนี�  พระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 จึงได้ก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บังคับบั�ชาระดับสูงของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
ร่วมกันเป็นกรรมการและก�าหนดให้มีกรรมการอื�นที�เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งอีก 4 คน 
อย่างไรก็ดี นับตั�งแต่พระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มา
จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ปปง.มาแล้ว 3 ครั�ง ซึ�ง
เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551 
พระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2558 และล่าสุดค�าสั�งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที�  38/2560 เรื� อง การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ในการปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ปปง.แต่ละครั�งกจ็ะมีผลกระทบ
ต่อการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกันไป แต่การแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ��42 โดยพระราชบั��ัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� 
และโดยค�าสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� ��/���� เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและ
อ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที�ผ่านมาถือเป็นจุดเปลี�ยนส�าคั�ที�
ก่อให้เกิดปั�หาการบังคับใช้กฎหมายหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการลดจ�านวนคณะกรรมการ ปปง.
จากเดิมมี 26 คน เหลือเพียง 14 คน โดยตัดกรรมการที� เป็นฝ่ายการเมืองออกทั�งหมด เหลือเพียง
กรรมการโดยต�าแหน่งที�เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที�มีที�มา
จากคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งจ�านวน 4 คน ซึ� งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ� ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั�งนั�นจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากรัฐสภาเสียก่อน การเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการและที�มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว แม้จะมีข้ออ้างว่าเพื�อให้การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าว เป็นไปโดยอิสระและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั�งเพื�อให้สามารถท�าหน้าที�ตามกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ก็ตาม แต่อีกด้านหนึ�งก็ได้สร้างปั�หาในการตีความและการ
ปฏบัิติตามกฎหมายแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องอยู่ไม่น้อย  
 นอกจากมีการเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบและที�มาของกรรมการแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไข
อ�านาจของคณะกรรมการ ปปง.เพิ�มขึ�นด้วย แต่ที�ดูจะเป็นประเดน็ปั�หาในทางกฎหมายมากที�สุด   กค็ือ 
มาตรา 25(3) ที�ก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปง.มีอ�านาจหน้าที�ในการก�ากับ ดูแล และควบคุมให้
คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที�อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั�งระงับหรือยับยั�งการกระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธกิาร ที�เหน็ว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน การก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจดังกล่าวแม้
จะมีเหตุผลเพื�อก�าหนดมาตรการควบคุมฝ่ายปกครอง เป็นการตรวจสอบการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�
ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครอง มีเจตนารมณ์เพื�อให้คณะกรรมธุรกรรม 
ส�านักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที�อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั�งสามารถระงับหรือ
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ยับยั�งการกระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการที�เหน็ว่าเป็นการเลือกปฏบิัติหรือ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน จะเห็นได้ว่าอ�านาจนี�มีการก�าหนดถ้อยค�าทางกฎหมายในลักษณะ
ที�เป็นนามธรรมเพื�อให้คณะกรรมการมีขอบเขตอ�านาจที�กว้างเพื�อคุ้มครองสิทธเิสรีภาพของประชาชน และ
มาตรา 25(3) เองก็ได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการ ปปง.สามารถก�าหนดกรอบอ�านาจของตนได้ว่า
สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรมได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด 
 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการจัดองคก์รดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน 
 มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพท�าลายล้างสูงตามข้อแนะน�าของคณะท�างานเฉพาะกิจเพื�อ
ด�าเนินมาตรการทางการเงิน (International standards on combating money laundering and the financing 
of terrorism & proliferation the Financial Action Task Force ( FATF)  recommendations) 3 ไ ม่ ไ ด้
ก�าหนดมาตรการเกี�ยวกบัการจัดโครงสร้างและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ปปง.ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ 
FATF4 ก็ได้ให้ความส�าคั�กับการก�าหนดนโยบายระดับชาติด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการ 

                                                           
3 ข้อแนะน�าของ FATF ก�าหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ อย่างครอบคลุม ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ซึ�ง

ประเทศต่างๆ ควรจะน�าไปปฏิบัติเพื�อต่อต้าน ML และ TF ตลอดจนการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย
อาวุธที�มพีลังท�าลายล้างสงู แต่ละประเทศมีกรอบทางกฎหมาย ทางการบริหาร และทางการปฏบิติัการต่างๆ ที�หลากหลาย 
และมีระบบการเงินที�แตกต่างกนั ดังนั�น แต่ละประเทศจึงไม่สามารถใช้มาตรการอย่างเดียวกันในการตอบโต้ภัยคุกคาม
เหล่านี�  ข้อแนะน�า FATF จึงก�าหนดมาตรฐานสากลขึ� นมา ซึ�งแต่ละประเทศควรน�าไปใช้ โดยปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ ข้อแนะน�า FATF ก�าหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ที�จ�าเป็น ซึ�งแต่ละ
ประเทศควรมีพร้อมใช้อยู่แล้วเพื�อ : 

• ระบุความเสี�ยงต่างๆ และจัดท�านโยบายและการประสานงานภายในประเทศ  
• ติดตามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ 
• ใช้มาตรการป้องกนัในภาคส่วนการเงิน และภาคส่วนอื�นๆตามที�ก�าหนด 
• ก�าหนดอ�านาจและความรับผดิชอบของพนักงานเจ้าหน้าที� (เช่น เจ้าหน้าที�สบืสวนสอบสวน, เจ้าหน้าที�บงัคบั

ใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที�ก �ากบัดูแล) และมาตรการอื�นๆของสถาบนั 
• ส่งเสริมความโปร่งใสและส่งเสริมการมข้ีอมูลเกี�ยวกบัการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที�แท้จริงของนิตบุิคคล

และบุคคลที�มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย และ 
• อ�านวยความสะดวกในการร่วมมือระหว่างประเทศ 

4 คณะท�างานเฉพาะกิจเพื�อด�าเนินมาตราการทางการเงิน (FATF) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล ที�บรรดา
รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกร่วมกันจัดตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2532 อาณัติของ FATF คือการจัดตั�งมาตรฐานด้านต่างๆ และ 
ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการก�ากับดูแลและมาตรการด้านปฏิบัติการ อย่างบังเกิดผลใน

การต่อต้านการฟอกเงิน (ML) การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) และการแพร่ขยายอาวธุ ตลอดจนภยัอื�นๆที�
จะกระทบต่อ ระบบการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี�  FATF ยังร่วมมือกบัหน่วยงานระหว่างประเทศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
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ฟอกเงิน อีกทั�งได้เน้นย��าเรื�องหลักประกันความอิสระของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินทั�งในฐานะเจ้าหน้าที�ผู้ควบคุมดูแล (Supervisor) หรือหน่วยงานที�ก�ากบัดูแล ธุรกจิที�มีความเสี�ยง
ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Units) ที�
จะต้องมีอ�านาจอย่างเพียงพอในการปฏิบัติการ (Operational Independence and Autonomy) เพื�อประกัน
ความเป็นอิสระจากอิทธิพลหรือการแทรกแซงเกินขอบเขต รวมทั�งมีอ�านาจในการตัดสินใจเป็นของตนเอง
ในการปฏบัิติการ หมายความว่า มีอ�านาจตามหน้าที� และความสามารถที�จะปฏบิัติหน้าที�ให้ลุล่วงไปอย่าง
เสรีและมีอ �านาจในการตัดสินใจด้วยตัวเอง นั�นหมายความว่า หากประเทศใดมีการก�าหนดในกฎหมาย
ภายในให้องค์กรใดองค์กรหนึ�งที�มีอ �านาจเหนือที�จะเข้ามาควบคุมหรือแทรกแซงการใช้อ�านาจของ
เจ้าหน้าที�ที�บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้โดยง่าย ปราศจากขอบเขตที�
ชัดเจน กย่็อมเป็นการปฏบัิติที�ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลดังกล่าว 
 นอกจากมาตรฐานสากลข้างต้นแล้ว เมื� อศึกษากฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ เครื อรัฐ
ออสเตรเลีย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรการทางกฎหมายของประเทศเหล่านี� ให้
ความส�าคั�กับการจัดองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ�งองค์กรในระดับนโยบายที�ท �าหน้าที�ก �าหนดมาตรการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภาพรวม ประเทศเหล่านี�มีการจัดโครงสร้างองค์กรที�คล้ายกัน 
กล่าวคือ มีการก�าหนดองค์กรระดับนโยบายในรูปของคณะกรรมการแทบทั�งสิ� น แต่มีองค์ประกอบที�
แตกต่างกันไปตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ สิ�งที�เหมือนกันคือ คณะกรรมการระดับชาติเหล่านี� ต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที�หลากหลายที�มีส่วนเกี�ยวข้อง และบางประเทศยังมีการจัดตั�งคณะกรรมการ
ระดับปฏิบัติเพื�อด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการระดับนโยบายดังกล่าวด้วย อย่างไรก็
ดี ในส่วนของอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการนั�น ไม่ปรากฏว่ามีการก�าหนดอ�านาจหน้าที�ในการเข้ามา
ควบคุมตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที�หรือตรวจสอบหน่วยงานที�ท �าหน้าที� บังคับใช้
กฎหมายแต่อย่างใด ซึ�งแตกต่างไปจากกฎหมายไทยที�ก�าหนดให้คณะกรรมการระดับนโยบายมีอ�านาจใน
การควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�ซึ�งเป็นประเดน็ปั�หาที�จะท�าการวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป
  

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับโครงสรา้งและอ�านาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ 
ปปง. 
 จากการศึกษาพัฒนาการของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในช่วงที�ผ่านมาพบว่า แม้มีการแก้ไข
กฎหมายมาแล้วหลายครั�ง แต่พิจารณาในแง่องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง.ตามมาตรา 24 ปัจจุบัน
ก็ยังไม่ครอบคลุมผู้แทนบางหน่วยงานที�มีความส�าคั�และสมควรก�าหนดในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ปปง.ท�าให้ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินในภาพรวมของประเทศ ส�าหรับประเด็นที�มาของกรรมการ ปปง.ผู้ทรงคุณวุฒิที�กฎหมาย

                                                           

เพื�อระบุจุดอ่อนด้านต่างๆในระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื�อคุ้มครองมิให้มีการน�าระบบการเงินระหว่างประเทศไปใช้
กระท�าความผิด 
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ก�าหนดให้มีที�มาจากคณะรัฐมนตรีเพียงองค์กรเดียวโดยไม่ต้องผ่านความเหน็ชอบจากรัฐสภาหรือวุฒิสภา
เหมือนกฎหมายเดิมนั�น ท�าให้กระทบต่อความอิสระของคณะกรรมการ ปปง.ที�มีอ�านาจส�าคั�ในการก�ากับ
หรือควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�อื�นที�ปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพราะการที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิล้วนเป็นบุคคลที�เป็นตัวแทนรัฐบาล ย่อมมี
โอกาสถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย ท �าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพได้เนื�องจากขาด
หลักประกันความอิสระ ส่วนการแก้ไขเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายบุคคลมาเป็นกรรมการโดย
ต�าแหน่งแทนหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา 24 วรรคสี�นั�น แม้ดูเหมือนว่าเป็นพียง
ประเดน็ย่อย แต่กส่็งผลให้เกดิความไม่ชัดเจนในการตีความกฎหมายเกี�ยวกบัการมอบหมายบุคคลมาเป็น
กรรมการแทนและยังอาจเป็นปั�หาต่อการนับองค์ประชุมของคณะกรรมการ ปปง. ในอนาคตได้  
 ปั�หาประการส�าคั�ที�ส่งผลอย่างมากต่อการบังคับใช้กฎหมายคือ บทบั��ัติมาตรา 25(3) 
ที�ก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปง.มีอ�านาจหน้าที�ในการก�ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม 
ส�านักงาน และเลขาธิการปฏบิัติหน้าที�อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั�งระงับหรือยับยั�งการ
กระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ ที�เหน็ว่าเป็นการเลือกปฏบัิติหรือเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั�นพื� นฐานโดยที�อ�านาจของคณะกรรมการ ปปง.ตามมาตราดังกล่าวเป็นอ�านาจที�มี
ขอบเขตอ�านาจที�กว้างขวาง ยากแก่การก�าหนดกรอบที�ชัดเจนแล้ว ยังมีปั�หาการตีความและการบังคับใช้
กฎหมายในทางปฏบัิติตามมาอกีหลายประการที�ส่งผลต่อการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที�เพราะนอกจากถูกใช้
เป็นช่องทางในการประวิงคดีแล้ว กส็ามารถถูกน�าไปใช้เป็นเครื�องมือของรัฐบาลในการเข้ามาแทรกแซงการ
ใช้อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการในอนาคตไ ด้ด้วย นอกจากนี�  อ �านาจตาม
มาตรา 25(3) ยังขัดต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองเนื�องจากเลขาธิการ ปปง.  มีส่วน
ได้เสียในเรื�องที�ตนเองพิจารณาเพื�อจะระงับหรือยับยั�งอันเป็นการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการ
ใช้อ�านาจของตนในอดีต อีกทั�งอ�านาจนี� ยังเกิดความซ��าซ้อนในการควบคุมฝ่ายปกครองเนื�องจากตาม
กฎหมายปัจจุบันมีกลไกควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และ
เลขาธิการไว้อย่างเข้มข้นแล้วทั�งมาตรการควบคุมจากองค์ภายในฝ่ายปกครอง ได้แก่ การตรวจสอบถ่วงดุล
การใช้อ�านาจตามระบบบังคับบั�ชา การตรวจสอบถ่วงดุลโดยคณะกรรมการธุรกรรม และการตรวจสอบ
ถ่วงดุลภายในคณะกรรมการธุรกรรมด้วยกันเองเนื�องจากมีที�มาจากองค์กรที�มีอิสระในกระบวนการ
ยุติธรรม และการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง ได้แก่ องค์กรอัยการ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง และศาลรัฐธรรมนู� รวมทั�งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู� เป็นต้น ประการสุดท้ายคือ ในการใช้
อ�านาจตามมาตรา ��(�) ดังกล่าว ไม่พบว่ามีบทกฎหมายใดที�ก �าหนดกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของคณะกรรมการ ปปง.ไว้ ประกอบกับการใช้อ�านาจดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นค�าสั�งทางปกครองท�า
ให้ไม่สามารถโต้แย้งคัดค้านหรืออุทธรณ์ต่อองค์กรใด รวมทั�งศาลปกครองได้ อันเป็นการขัดต่อหลักทั�วไป
ของการควบคุมฝ่ายปกครองที�ทุกองค์กรย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย  
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�. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
การจัดโครงสร้างองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรประกอบด้วยผู้แทนจาก

หลากหลายหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อให้เกิดการประสานงานหรือร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ�งท�า
หน้าที�เกี�ยวข้องสัมพันธก์นัและเพื�อรวมประสบการณ์ ความรู้ความสามารถต่างๆ อนัน�าไปสู่การด�าเนินการ
ตามกฎหมายที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด ส�าหรับประเดน็อ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ปปง.นั�นควร
ก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปง. เป็นกรรมการที�ท �าหน้าที�ในการก�าหนดนโยบายเพื�อให้เกดิการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเท่านั�น ไม่ควรก�าหนดให้เป็นคณะกรรมการที�ท �าหน้าที�เป็นฝ่ายปกครองด้วย 
เพราะการที�ก�าหนดให้ท�าหน้าที�ทั�งกรรมการด้านนโยบายและเป็นฝ่ายปกครองด้วยในขณะเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการก�าหนดให้มีอ�านาจในการควบคุม ตรวจสอบการใช้อ�านาจของคณะกรรมการ
ธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการตามมาตรา 25(3) โดยมีอ �านาจระงับหรือยับยั�งการกระท�าใดที�เหน็ว่า
เป็นการเลือกปฏบัิติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานด้วย ท�าให้เกดิปั�หาในทางกฎหมายดังที�
กล่าวมาแล้ว 
  กรณีปั�หาเรื�องการนับองค์ประชุมอันเป็นผลมาจากการแก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติมาตรา 24 
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 38/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม โดยในวรรคท้ายก�าหนดหลักเกณฑ์ว่ากรรมการโดยต�าแหน่งอาจ
มอบหมายให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองหรือต�าแหน่งไม่ต��ากว่าระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าซึ�งมีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกับการปฏบัิติหน้าที�ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนกไ็ด้และเมื�อได้มอบหมายผู้ใดแล้วให้ผู้ที�
ได้รับมอบหมายนั�นเป็นกรรมการแทนผู้มอบหมาย เนื�องจากบทบั��ัติดังกล่าวท�าให้เกิดปั�หาในการ
มอบหมายบุคคลอื�นมาประชุมแทนและเป็นอุปสรรคต่อการนับองค์ประชุม จึงควรมีการปรับปรุง
บทบั��ัติดังกล่าวโดยเร็ว  
  ส่วนปั�หาความอิสระในการปฏบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.นั�น เนื�องจากองค์ประกอบ
ส่วนให�่ของคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากรัฐบาล ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 4 คน กมี็ที�มาจาก
คณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือวุฒสภาเหมือนกฎหมายเดิม ท�าใ ห้
คณะกรรมการ ปปง.กลายเป็นองค์กรที�ขาดหลักประกันความอิสระ และมีโอกาสถูกแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองได้ง่ายขึ�น  
 เกี�ยวกบัประเดน็อ�านาจของคณะกรรมการ ปปง.ในการควบคุมการใช้อ�านาจของคณะกรรมการ
ธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ ซึ�งมีปั�หาเกี�ยวกับหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง 
กล่าวคือ การก�าหนดอ�านาจดังกล่าวไว้ย่อมท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายเนื�องจากกรรมการบาง
ราย กล่าวคือ เลขาธิการ ปปง.มีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของตนเอง เพราะ
เลขาธิการ ปปง.นั�นนอกจากเป็นหัวส่วนราชการคือ ส�านักงาน ปปง.แล้ว ยังเป็นกรรมการธุรกรรมด้วย  
การด�ารงต�าแหน่งที�ทับซ้อนกันเช่นนี�  ย่อมท�าให้การควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจแทบเป็นไปไม่ได้และ
ขาดประสิทธภิาพ รวมทั�งขัดต่อหลักเกี�ยวกบัความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง 
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 นอกจากประเดน็ปั�หาข้างต้น เกี�ยวกับอ�านาจของคณะกรรมการ ปปง.ตามมาตรา 25(3) 
ดังกล่าว ยังท�าให้เกิดความซ��าซ้อนของการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ�านาจด้วย การก�าหนดให้
คณะกรรมการ ปปง.มีอ�านาจซ��าซ้อนในการควบคุมการใช้อ�านาจขึ�นมาอีก ยิ�งท�าให้การบังคับใช้กฎหมาย
สะดุด อีกทั�งเปิดช่องให้ผู้ที�ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตใช้เป็นช่องทางประวิงคดี และมักถูกใช้เป็นช่องทางในการ
ร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�กระทบต่อขวั�ก�าลังใจและการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองที�ใช้อ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั�งการร้องเรียนให้มีการ
ตรวจสอบดังกล่าวท�าให้มาตรการรักษาความลับในทางคดีท �าได้ยากขึ�นและอาจเป็นผลให้บุคคลภายนอก
ได้ล่วงรู้รายละเอยีดแห่งคดีที�อาจส่งผลต่อประสิทธภิาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วย  
 การที�มาตรา 25(3) ก�าหนดอ�านาจดุลพินิจในลักษณะเปิดกว้างโดยไม่ได้ระบุเงื�อนไขทาง
ข้อเท ็จจริงส่วนเหตุแห่งการใช้อ�านาจไว้ชัดแจ้ง การก�าหนดเพียงถ้อยค�ากว้างๆ แล้วมอบอ�านาจให้
คณะกรรมการ ปปง.เป็นผู้พิจารณาเองว่าข้อเทจ็จริงอันเข้าหลักเกณฑ์เงื�อนไขที�จะต้องใช้อ�านาจหรือไม่ 
อาจน�าไปสู่การใช้อ�านาจโดยมิชอบเนื�องจากสามารถตีความกฎหมายเพื�อขยายขอบเขตอ�านาจออกไปจน
ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ในที�สุด อ�านาจในลักษณะเช่นนี� ย่อมกระทบต่อ
หลักประกนัความอิสระของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธกิารที�โดยหลักการแล้วควรมีอิสระ
และมีอ�านาจในการตัดสินใจเป็นของตนเองในการปฏบัิติการตามอ�านาจหน้าที� และโดยปราศจากอิทธิพล
หรือการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง จากรัฐบาล หรือภาคธุรกิจจนเกินขอบเขตซึ�งบทบั��ัตินี� มีความ ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ FATF  

ประการส�าคั�คือ อ�านาจดุลพินิจดังกล่าวของคณะกรรมการ ปปง.ในการเข้ามาตรวจสอบ หรือ
ระงับยับยั�งการกระท�าของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการเป็นอ�านาจที�ไม่มีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบ เนื�องจากมติในการระงับหรือยับยั�งดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นค�าสั�งทางปกครอง ท�าให้มี
ช่องว่างในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของคณะกรรมการ ปปง.ดังกล่าวและขัดต่อหลักการพื� นฐาน
ของการควบคุมฝ่ายปกครอง  
  จากข้อสรุปข้างต้น จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี�  
 1. แก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติในมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยค�าสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 38/2560 เรื� อง 
การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยก�าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อนเข้าสู่
ต�าแหน่งเพื�อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจกับกรรมการโดยต�าแหน่ง  

2. แก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติในมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยค�าสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� ��/���� เรื�อง 
การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยก�าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการ ปปง.ด้วย  
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3. แก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติในมาตรา 24 วรรคสี�แห่งพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยค�าสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 38/2560 
เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน โดยก�าหนดให้กรรมการโดยต�าแหน่งอาจมอบหมายให้ผู้ด �ารงต�าแหน่งรองหรือต�าแหน่งไม่ต��ากว่าระดับ
อธิบดีหรือเทียบเท่าซึ�งมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการปฏบิัติหน้าที�ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนได้ 
เพื�อแก้ไขข้อขัดข้องของบทบั��ัติกฎหมายปัจจุบัน  

4. แก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบั��ัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ���� ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยค�าสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� ��/���� เรื�อง การ
แก้ไขเพิ�มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเสนอ
ให้แก้ไขปรับปรุงอ�านาจของคณะกรรมการ ปปง. โดยให้มีอ�านาจเพียงก�ากับ ดูแล และควบคุมให้
คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธกิารปฏบัิติหน้าที�อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่มี
อ�านาจในการระงับหรือยับยั�งการกระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ  

5. ควรมีการปรับปรุงบทบั��ัติมาตรา 24 /2 เกี�ยวกับคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
เปิดกว้างมากขึ� นเนื� องจากการก�าหนดคุณสมบัติไว้ค่อนข้างเข้มท�าให้หาบุคคลที�จะมาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ยากและส�านักงาน ปปง.ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพิ�มค่าตอบแทนหรือเบี� ยประชุมแก่
กรรมการ ปปง. เพื�อเป็นแรงจูงใจแก่บุคคลเหล่านั�นด้วย และไม่สมควรที�คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะก�าหนดให้
คณะกรรมการ ปปง.เป็นเจ้าหน้าที�รัฐที�ต้องยื�นบั�ชีทรัพย์สินและหนี� สินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู�ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนื�องจากเป็นเพียงคณะกรรมการนโยบาย 
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