
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ. .... 
---------------------------------- 

 
หลักการ 

   ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

เหตุผล 
   โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันได้มีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงและ 
มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นภายในประเทศอันจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศอย่างร้ายแรง แม้จะมีการ
กําหนดให้การก่อการร้ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้แล้ว แต่เน่ืองจากกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถนํามาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การ
กระทําดังกล่าวยังเป็นการกระทําในลักษณะการร่วมมือกระทําความผิดซึ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ได้มีมติ ที่ ๑๓๗๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําใดที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือกรณีอ่ืนใดท่ี
มีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ดําเนินการก่อการร้ายโดยให้แต่ละประเทศปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดในมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๒๖๗ และ ๑๓๗๓ และมติที่เกี่ยวข้องในการระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สิน จึงสมควรกําหนดมาตรการเฉพาะที่ใช้ดําเนินการกับผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินแก่
การก่อการร้ายและใช้ดําเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้หรือจะใช้ในการสนับสนุนแก่การก่อการร้ายดังกล่าว  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
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ร่าง 
พระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  

พ.ศ. .... 
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 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 .................................................................................................................................................. 
........................................................................... 
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่ รวมถึงดอกผล
ของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงตราสารรูปแบบใด ๆ หรือเอกสารท่ีเป็นหลักฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิ การถือครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใดในเงินหรือทรัพย์สิน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะปรากฏใน
กระดาษ วัตถุใด ๆ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 “ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามกระทําการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ในทางแพ่งและพาณิชย์หรือกระทําการใด ๆ กับทรัพย์สินอันจะทําให้ได้รับหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และ
ให้หมายความรวมถึงการห้ามโอน ยักย้าย เปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์ หรือกระทําการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะ
ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจํานวน ปริมาณ ทําเลท่ีต้ัง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น  
 “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  



๓ 
 
 “การก่อการร้าย” หมายความว่า  
 (๑) การกระทําที่เป็นความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการ
กระทํานอกราชอาณาจักรซึ่งถ้าได้กระทําในราชอาณาจักรแล้วจะเป็นความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
  (๒) การกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายที่กําหนดดังต่อไปน้ี โดยความผิดดังกล่าวอยู่
ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเก่ียวกับการก่อการร้ายที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติน้ี ถ้าการกระทําน้ันมีความมุ่งหมายเพ่ือขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพ่ือ
สร้างความป่ันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน  
  (ก) ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๑  
  (ข) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ความผิดต่อ
สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๓๒ 
  (ค) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑๑ หมวด ๑ ความผิดต่อ
เสรีภาพ มาตรา ๓๐๙ ถึงมาตรา ๓๑๐ ทวิ 
  (ง) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๖ ความผิดเก่ียวกับการ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๔ และลักษณะ ๑๒ หมวด ๗ ความผิดฐานทําให้
เสียทรัพย์ มาตรา ๓๕๘ ถึงมาตรา ๓๖๐  
  (จ) ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๗ 
   (ฉ) ความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๒ ถึง 
มาตรา ๑๓  
  (ช) ความผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
 การกระทําในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องให้รัฐ
ช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ถือเป็นการกระทําที่เป็นการ 
ก่อการร้าย 
 “ผู้ก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้   
   (๑) ก่อการร้ายหรือพยายามก่อการร้าย 
   (๒) สมคบกันเพ่ือก่อการร้าย 
 (๓) ก่อให้ผู้อ่ืนก่อการร้ายไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอ่ืนใด 
  (๔) กระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อ่ืนในการก่อการ
ร้ายที่มิใช่การกระทําตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติน้ี โดยผู้กระทํารู้ถึงเจตนาของผู้ที่จะก่อการร้ายนั้น 
 “องค์กรก่อการร้าย” หมายความว่า ผู้ก่อการร้ายต้ังแต่สามคนข้ึนไปซึ่งได้รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือช่ัวระยะเวลาหน่ึงและร่วมกันกระทําการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระทําการก่อการร้าย 
 “ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามรายช่ือซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย 
 “ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ” หมายความว่า บุคคล คณะ
บุคคลหรือองค์กรตามรายช่ือซึ่งมีประกาศของคณะกรรมการกําหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย 



๔ 
 
 “เพิกถอนรายช่ือ” หมายความว่า การเพิกถอนรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่ถูก
กําหนดโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือการเพิกถอนรายช่ือ
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่ถูกกําหนดโดยประกาศของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
 “บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย” หมายความว่า รายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือ
องค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือผู้ก่อการร้าย
หรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ   
  
 มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคบัได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

--------------------------------- 
 

 มาตรา ๕  ผู้ใดจัดหา จัดเก็บ รวบรวม รับ โอน ให้ จัดสรร หรือดําเนินการโดยวิธีใด ๆ  
กับทรัพย์สินไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเจตนาให้นําทรัพย์สินน้ันไปใช้ในการก่อการร้ายหรือ 
โดยรู้ว่าทรัพย์สินน้ันจะถูกนําไปใช้ในการก่อการร้ายหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้น้ันกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 การกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดแม้ว่าการก่อการร้ายจะยังมิได้กระทําขึ้นหรือยังไม่มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือมีการกระทําการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายก็ตาม 
 มาตรา ๖  ผู้ใดพยายามกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก่อให้
ผู้ อ่ืนกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ ว่าด้วยการใช้ สั่ งการ บังคับ  
ขู่เข็ญ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริม โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป หรือด้วยวิธีอ่ืนใด หรือสนับสนุนหรือจงใจ
ช่วยเหลือด้วยวิธีใดๆ ในการกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
  มาตรา ๗  ผู้ใดสมคบโดยตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระทําความผิดฐานสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 
 ถ้าได้มีการกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพราะเหตุที่ได้มีการสบ
คบกันตามวรรคหน่ึง ผู้สมคบกันน้ันต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 
 
  มาตรา ๘  ผู้ใดกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แม้จะกระทํานอก
ราชอาณาจักรผู้น้ันจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ถ้าปรากฏว่า 
  (๑) ผู้กระทําความผิดหรือผู้ร่วมกระทําความผิดคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย 
  (๒) ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทําโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ 



๕ 
 
  (๓) ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทําน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ
กระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐน้ัน หากผู้น้ันได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้น้ัน
ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  ทั้งน้ี ให้นํามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๙  เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ
หรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี กระทําความผิดตามหมวดน้ีต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 
 กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดกระทําความผิดตามหมวดน้ี ต้องระวางโทษเป็น
สามเท่าของโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 
 
 มาตรา ๑๐  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือข้าราชการผู้ใดกระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาอันเก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดตามหมวดน้ี ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนด
ไว้สําหรับความผิดน้ัน  
  ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหน่ึงไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึง 
 
 มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 มาตรา ๑๒  ให้ความผิดตามหมวดน้ี เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
 

หมวด ๒ 
การกําหนดและเพิกถอนรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย 

--------------------------------- 
 

 ส่วนที่ ๑ 
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคง 

แห่งสหประชาชาติ 
------------------------- 

 



๖ 
 
  มาตรา ๑๓  ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดรายช่ือบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอมติหรือประกาศดังกล่าวเพ่ือให้รัฐบาลประกาศรับรองโดยเร็ว   
 รายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามวรรคหน่ึง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้มีผลใช้บังคับได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนเพ่ือระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน สํานักงาน 
จะส่งรายช่ือดังกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินโดยทันทีก็ได้ เมื่อสํานักงาน
ดําเนินการดังกล่าวแล้วให้ส่งเร่ืองไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงโดยเร็วต่อไป 
 
 มาตรา ๑๔  ผู้ที่ถูกกําหนดรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หากมีสัญชาติไทยหรือมีสถานประกอบการต้ังอยู่
หรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร อาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อสํานักงานเพ่ือขอให้เพิกถอนรายช่ือดังกล่าวก็ได้ 
 เมื่อสํานักงานได้รับคําร้องตามวรรคหน่ึง ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือส่งต่อไป
ยังหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือขอให้เพิก
ถอนรายช่ือดังกล่าว 
  หลักเกณฑ์ในการย่ืนคําร้องและการส่งเร่ืองตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  
 
 มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สํานักงานเผยแพร่รายช่ือ
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมาตรา ๑๓ ในระบบสารสนเทศของสํานักงานหรือวิธีอ่ืนใดเพ่ือเผยแพร่
สู่สาธารณะ และให้ส่งรายช่ือดังกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
 
 มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้
แก้ไขหรือเพิกถอนรายช่ือผู้ใดออกจากรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้นําความในมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ 

  ------------------------  
 
 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้าย
หรือองค์กรก่อการร้าย คณะกรรมการโดยการเสนอของสํานักงานหรือได้รับคําร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศ 
มีอํานาจกําหนดรายช่ือบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายและ 
มีอํานาจแก้ไขหรือเพิกถอนรายช่ือตามที่เห็นสมควร  
 หลักเกณฑ์ในการย่ืนคําร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 การกําหนดรายช่ือหรือเพิกถอนรายช่ือตามวรรคหน่ึง ให้ทําเป็นประกาศ   
 



๗ 
 
 มาตรา ๑๘  รายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมาตรา ๑๗ เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ เว้นแต่ กรณีมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนเพ่ือระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สิน เมื่อสํานักงานได้แจ้งประกาศดังกล่าวเป็นหนังสือหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน
การทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องก่อน
จะประกาศรายช่ือดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้มีผลบังคับกับผู้ที่ได้รับแจ้งนับแต่วันที่ได้รับแจ้งน้ัน  
 
 มาตรา ๑๙  เมื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดเป็น
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้สํานักงานแจ้งประกาศนั้นไปยังผู้ที่ถูกกําหนดรายช่ือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศ โดยหนังสือแจ้งต้องระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการกําหนดรายช่ือ รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการในการขอเพิกถอนรายช่ือหรือคัดค้านการกําหนดรายช่ือ  
 กรณีที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามวรรคหน่ึงมีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้สํานักงาน
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (๑) กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ทราบ 
  (๒) กรณีนิติบุคคล ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสํานักงานที่จดทะเบียนหรือสํานักงานแห่งใหญ่ กรณี
ที่ไม่มีสํานักงานที่จดทะเบียนหรือสํานักงานแห่งใหญ่ ให้ส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ทราบ    
 กรณีที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามวรรคหน่ึง มีภูมิลําเนาอยู่นอกราชอาณาจักรและทราบ
ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีอันเป็นถ่ินที่อยู่ ให้สํานักงานส่งหนังสือผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือส่งต่อไปยัง
รัฐบาลต่างประเทศที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรน้ันมีภูมิลําเนาหรือสถานที่อันเป็นถ่ินที่อยู่เพ่ือแจ้งให้ทราบ
ถึงการถูกกําหนดรายช่ือ 
 กรณีที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามวรรคหน่ึง มีภูมิลําเนาอยู่นอกราชอาณาจักร แต่ไม่
ทราบภูมิลําเนาหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ ให้สํานักงานส่งหนังสือผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้ง
ไปยังรัฐบาลต่างประเทศท่ีบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรน้ันถือสัญชาติเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการถูกกําหนด
รายช่ือ 
 
 มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สํานักงานเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่ของข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุของการกําหนดรายช่ือตาม
มาตรา ๑๗ ทุก ๆ หน่ึงปี  
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึงหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการเพิก
ถอนรายช่ือดังกล่าวออกจากประกาศโดยเร็ว   
 
 มาตรา ๒๑  ผู้ที่ถูกกําหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๗ อาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อสํานักงานเพ่ือ
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนรายช่ือออกจากประกาศก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ในการยื่นคําร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 
 มาตรา ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมการได้มีคําสั่งยกคําร้องที่ย่ืนไว้ตามมาตรา ๒๑ ผู้ที่ถูกกําหนด
รายช่ือตามมาตรา ๑๗ อาจย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําร้องเพ่ือขอให้ศาลมี
คําสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคําสั่งของคณะกรรมการก็ได้ 
 เมื่อได้รับคําร้องตามวรรคหน่ึง ให้ศาลพิจารณาเป็นการด่วนและมีคําสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 



๘ 
 
 (๑) ถ้าศาลเห็นว่าคําสั่งของคณะกรรมการถูกต้องและยืนยันความมีอยู่ของเหตุอันสมควรกําหนด
รายช่ือตามมาตรา ๑๗ ให้ศาลมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
 (๒) ถ้าศาลเห็นว่าคําสั่งของคณะกรรมการไม่ถูกต้องและเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรกําหนดรายช่ือ
ตามมาตรา ๑๗ ให้ศาลมีคําสั่งกลับหรือแก้ไขคําสั่งของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 การดําเนินการทางศาลตามมาตราน้ี ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คําสั่งของศาลท่ีออกตามความในวรรคสองให้เป็นที่สุด 
 
 มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เมื่อได้ประกาศรายช่ือ
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๗ แล้ว ให้สํานักงานประกาศรายชื่อ
ดังกล่าวในระบบสารสนเทศของสํานักงานหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ และให้ส่งรายช่ือน้ันไปยังผู้
มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 
 
 มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งให้แก้ไขหรือเพิกถอนรายช่ือที่ถูกกําหนด
ตามมาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 

หมวด ๓ 
การระงบัการดําเนนิการกับทรัพย์สิน 

------------------------------ 
 

 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นกรรมสิทธ์ิ  
หรืออยู่ในการครอบครองหรือกิจการใดดําเนินการภายใต้การควบคุม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ที่อยู่ใน
บัญชีรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย หรือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของผู้ที่กระทําการ
แทนหรือตามคําสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้ผู้ที่พบข้อเท็จจริงหรือเหตุ
อันควรสงสัยดังกล่าวระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้น้ันโดยไม่ชักช้าและโดยไม่ต้องแจ้งเป็นการล่วงหน้า  
 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด  
 
 มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ ในการ
พิจารณาว่ากิจการใดดําเนินการภายใต้การควบคุมของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กร 
ก่อการร้าย ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) การมีอํานาจในการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการเสียงข้างมากหรือมีสิทธิลงคะแนนเสียงข้าง
มากในการแต่งต้ังกรรมการของนิติบุคคลหรือองค์กรใด 
  (๒) การมีอํานาจครอบงํา การจัดการหรือกํากับดูแลนิติบุคคลหรือองค์กรใด 
 (๓) มีข้อตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับที่ทําให้มีอํานาจควบคุมเสียงข้างมากของ
กรรมการในนิติบุคคลหรือองค์กรใด 
 (๔) มีสิทธิใช้ทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของนิติบุคคลหรือองค์กรใด 
 (๕) การมีอํานาจจัดการนิติบุคคลหรือองค์กรใดที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกันทางบัญชีที่มี
ลักษณะเป็นเอกภาพหรือมีการจัดทําบัญชีรวม 
 (๖) การมีหน้ีร่วมกันกับนิติบุคคลหรือองค์กรใด หรือเป็นผู้ประกันหน้ีดังกล่าว  



๙ 
 
 (๗) หลักเกณฑ์อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
 มาตรา ๒๗  ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ อาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือ
ต่อสํานักงานเพ่ือเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการมีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินก็ได้ และให้
คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการชําระหน้ีตามกฎหมายหรือตามสัญญา 
  (๒) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพ 
 (๓) เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม    
 (๔) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด    
 กรณีที่ผู้ ย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้องและต้องแจ้งเหตุผลของคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ด้วย ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้ ย่ืนคําร้องมีสิทธิ ย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือพิจารณา 
คําร้องน้ัน การย่ืนคําร้องต่อศาลตามวรรคน้ีให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 กรณีที่ผู้ย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ทราบถึงการย่ืนคําร้องดังกล่าวและหากไม่มีคําสั่งอนุญาตหรือปฏิเสธจากหน่วยงาน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือทางปฏิบัติของหน่วยงานน้ัน ให้สํานักงานเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้องน้ันโดยเร็ว 
  กรณีมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ที่
จําเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการนําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย คณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ เพ่ิมเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ในการย่ืนคําร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา ๒๘  บุคคลใด ๆ อาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อสํานักงานเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
มีคําสั่งอนุญาตให้ชําระหน้ีหรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินได้ หากปรากฏว่า 
 (๑) เป็นการชําระหน้ีที่ถึงกําหนดชําระแก่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกําหนดรายช่ือเป็น
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
หรือโดยประกาศของคณะกรรมการ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันน้ันได้ทําขึ้นหรือเกิดข้ึนก่อนวันที่บัญชีน้ันถูกระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สิน 
  (๒) เป็นการชําระดอกเบ้ียหรือดอกผลที่เกิดและเป็นกรณีจําเป็นที่ต้องชําระเงินเข้าบัญชีของ
บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกําหนดรายช่ือเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือโดยประกาศของคณะกรรมการ  
 การชําระหน้ีหรือโอนเงินเข้าบัญชีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขตามท่ี
เห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้  



๑๐ 
 
 หลักเกณฑ์ในการย่ืนคําร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
 
 มาตรา ๒๙  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทําธุรกรรมหรือ
ให้บริการทางการเงิน หรือดําเนินการใดๆ กับทรัพย์สินไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่อยู่ใน
บัญชีรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย   
 
 มาตรา ๓๐  ให้ผู้ที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ แจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 
 นอกจากดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดําเนินการดังต่อไปน้ี  
 (๑) แจ้งให้สํานักงานทราบโดยเร็วในกรณีที่ทราบหรือมีเหตุสงสัยว่าลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้า
หรือบุคคลที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมระหว่างกัน เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการ
ร้ายหรือเป็นผู้ที่กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
ดังกล่าว 
   (๒) แจ้งข้อมลูหรือรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ รวมท้ังแจ้งข้อมูลอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  
  (๓) ให้ความร่วมมือกับสํานักงานในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่
ได้รับ 
  ให้สํานักงานส่งข้อมูลที่ได้รับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  
 
 มาตรา ๓๑  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการเสนอของสํานักงานหรือได้รับคําร้องเป็นหนังสือจาก
ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินว่ามิได้เป็นผู้ที่ถูกกําหนดรายช่ือเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
ตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ย่ืนคําร้องมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือขอให้ยกเลิก
การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ ได้ การยื่นคําร้องต่อศาลตามวรรคน้ี ให้นําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 กรณีที่ผู้ย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งมีรายช่ือเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการจะมีคําสั่งยกเลิกการระงับการ
ดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกําหนดมาตรการลงโทษแห่ง
สหประชาชาติให้เพิกถอนรายช่ือดังกล่าวออกจากรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายแล้วเท่าน้ัน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งให้ยกเลิกการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้สํานักงานแจ้งไปยังผู้ที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินทราบถึงคําสั่งของ
คณะกรรมการ  
 หลักเกณฑ์ในการย่ืนคําร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 
 มาตรา ๓๒  ในกรณีที่คณะกรรมการได้มีคําสั่งยกคําร้องที่ย่ืนไว้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง  
ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอาจย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําร้อง



๑๑ 
 

 
 มาตรา ๓๓  การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
  
 มาตรา ๓๔  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดน้ี และกําหนดนโยบายการรับลูกค้า  
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการกําหนดนโยบายอ่ืนใดที่จําเป็นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
 มาตรา ๓๕  ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หน่ึงผู้ใด ผู้น้ันก็ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๓๖  ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามหมวดน้ี  
ไม่ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
 มาตรา ๓๗  การโต้แย้งคัดค้านการใช้อํานาจของคณะกรรมการตามหมวดน้ี ให้ย่ืนต่อศาลแพ่ง
และให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  

หมวด ๔ 
อํานาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหนา้ท่ี สาํนกังาน และคณะกรรมการ 

----------------------------------- 
 
 มาตรา ๓๘ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เลขาธิการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินมีอํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
 
 มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑ )  กําหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) ติดตามและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติพระราชบัญญัติน้ี รวมถึงการดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  
 (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
 (๔ ) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเก่ียวกับการยึด อายัดหรือ 
ริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน  



๑๒ 
 
 (๕) จัดให้มีโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้าน 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
 มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้                     
 (๑) กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๒๕ 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงานอัยการในการขอให้ศาลกําหนด
มาตรการพิเศษตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
 (๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติอ่ืนใด ๆ เท่าที่จําเป็นเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ และเมื่อคณะอนุกรรมการได้ดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

--------------------------------- 
 
  มาตรา ๔๑  ผู้ใดกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๔๒  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ต้องระวางโทษ
ปรับต้ังแต่หน่ึงล้านบาทถึงห้าล้านบาท  
 นอกจากโทษท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง พนักงานอัยการอาจขอให้ศาลกําหนดมาตรการพิเศษ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปิดกิจการและถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของนิติบุคคล  
  (๒) ห้ามประกอบกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีกําหนดโดยมีกําหนดไม่เกินห้าปี  
  (๓) ปิดกิจการสาขาของนิติบุคคลโดยมีกําหนดไม่เกินห้าปี  
  (๔) ห้ามมิให้ใช้สถานที่ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี  
  (๕) ให้กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนด โดยมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี 
  (๖) ประกาศหรือเผยแพร่คําพิพากษาที่ลงโทษทางส่ือสิ่งพิมพ์หรือสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงานอัยการในการขอให้
ศาลกําหนดมาตรการพิเศษตามวรรคสอง   
 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   
  



๑๓ 
 
 มาตรา ๔๓  กรณีที่การกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้กระทํา
โดยการประกอบการค้าหรืออาชีพ หรือในฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจการที่จัดต้ังข้ึนโดยผู้ก่อการร้ายหรือ
องค์กรก่อการร้าย ให้ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนอีกก่ึงหน่ึงของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 
 
  มาตรา ๔๔  ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผู้ใดได้
ให้ข้อมูลที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้น้ันน้อยกว่า
อัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ันก็ได้ 

  
 มารตา ๔๕  ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท และปรับอีก
วันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง   
 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
  มาตรา ๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ต้องโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้า
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง   
 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   
 
 มาตรา ๔๘  ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกวันละ
ห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง   
 มาตรา ๔๙  ความผิดตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗ วรรคสอง และมาตรา 
๔๘ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทําความผิดและรายงานให้
เลขาธิการทราบหรือภายในห้าปีนับแต่วันกระทําความผิด เป็นอันขาดอายุความ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 



๑๔ 
 
.............................................. 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสัญญาและพิธสีารระหว่างประเทศเก่ียวกับการก่อการร้าย 
 
 (ก) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐ 
 (ข) อนุสัญญาว่าด้วยการกระทําความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. ๑๙๗๑ และ
พิธีสารเพ่ือการปราบปรามการกระทํารุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานซึ่งให้บริการการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ เพ่ิมเติมต่อจากอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อ
ความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๘๘ 
 (ค) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทําต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศรวมท้ังตัวแทนทางการทูต ค.ศ. ๑๙๗๓  
 (ง) อนุสัญญาต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน ค.ศ. ๑๙๗๙    
 (จ) อนุสญัญาเพ่ือการปราบปรามการวางระเบิดเพ่ือการก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๗  
 (ฉ) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์ ค.ศ. ๑๙๘๐ 



๑๕ 
 
 (ช) พิธีสารเพ่ือการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ ค.ศ. ๑๙๘๘ 
 (ซ) พิธีสารเพ่ือการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อแท่นขุดเจาะซึ่งต้ังอยู่ในเขต
ไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๘๘ 
 (ฌ) อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายอ่ืนใดที่ประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคี    
 


