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พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์  หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้  
รวมทั้งดอกผลของเงิน  ทรัพย์  หรือวัตถุดังกล่าว  เอกสารทางกฎหมาย  หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ   
ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด  กระดาษ  หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  
สิทธิเรียกร้อง  หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น 

“การก่อการร้าย”  หมายความว่า  การกระทําที่เป็นความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา  หรือการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร
ระหว่างประเทศเก่ียวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง  ทั้งนี้  ไม่ว่าการกระทําที่เป็น
ความผิดนั้นได้กระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร 

“อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง”  หมายความว่า  อาวุธนิวเคลียร์  อาวุธชีวภาพ  อาวุธเคมี  
หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์  สัตว์  พืช  จํานวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างร้ายแรงทํานองเดียวกับอาวุธดังกล่าว  รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ  ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
อาวุธนั้นด้วย   

“บุคคลที่ถูกกําหนด”  หมายความว่า  บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรตามรายชื่อ  
ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทํา 
อันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงและสํานักงานได้ประกาศรายช่ือนั้น  
หรือบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคําสั่งให้เป็นบุคคล 
ที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีหน้าที่รายงาน”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

“ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน”  หมายความว่า  การห้ามโอน  ขาย  ยักย้าย  หรือจําหน่าย  
ซึ่งทรัพย์สิน  หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทําการใด ๆ  ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปล่ียนแปลงต่อ
จํานวน  มูลค่า  ปริมาณ  ทําเลที่ตั้ง  หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“คณะกรรมการธุรกรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 
 

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดรายชื่อบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย  
และสํานักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย  ให้สํานักงานดําเนินการ
ประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว 

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้เม่ือมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกกําหนดแล้ว   

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง  สํานักงานต้องดําเนินการ
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์
เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือดําเนินการแทนหรือตามคําสั่ง
หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลน้ัน  ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา
ส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณาย่ืนคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด  
และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้  ให้ศาลมีคําสั่งตามที่ขอ 

(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือ 
(๒) ผู้นั้นดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนดตาม  (๑)  

หรือตามมาตรา  ๖ 
เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้สํานักงานรายงานต่อ

คณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป 
ให้สํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดและแจ้งให้บุคคล

ดังกล่าวทราบ  ทั้งนี้  การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให้สํานักงานทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  

ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการพิจารณา 
ย่ืนคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสํานักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหน่ึงและวรรคสี่  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เก่ียวกับการพิจารณาของสํานักงาน  
ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ   
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ให้สํานักงาน  คณะกรรมการธุรกรรม  พนักงานอัยการ  และศาล  ดําเนินการตามมาตรานี้ 
โดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๘ เม่ือสํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๗  แล้ว  
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดดําเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า 

(๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด  หรือของผู้กระทําการแทน   
หรือตามคําสั่งของผู้นั้น  หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น  ไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อม 

(๒) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินให้สํานักงานทราบ 
(๓) แจ้งให้สํานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด

หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ   

เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือกําหนดมาตรการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๑ ผู้ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรา  ๘  โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลใด  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๗  หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
ตามมาตรา  ๘  อันเนื่องมาจากมีการกําหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๗  อาจย่ืนคําร้องต่อศาล
เพื่อให้พิจารณาในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 
(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 
(๓) ขอให้มีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการใด ๆ  กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 
กรณีมีคําสั่งอนุญาตตาม  (๓)  ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนําทรัพย์สิน

ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้  และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาต
ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ศาลจะกําหนด
เง่ือนไขใด ๆ  เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตน้ันเสียก็ได้ 

มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๗  อาจย่ืนคําร้อง
ต่อศาลเพื่อให้มีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา  ๘   
ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทําขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 

(๒) ชําระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจําเป็นที่ต้องชําระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับ 
การดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา  ๘ 

(๓) ชําระหนี้ซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๗  เป็นผู้ที่ต้องชําระหนี้ 

(๔) ดําเนินการใด ๆ  กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๗ 

กรณีมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ถ้าต้องมีการชําระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของ 
ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา  ๘  ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกัน 
มิให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้ 

มาตรา ๑๔ การดําเนินการทางศาลตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  ให้ย่ืนต่อ
ศาลแพ่งและให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 

 
 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดรายชื่อบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทําการอันเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  และสํานักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
ให้สํานักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว 

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้เม่ือมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดแล้ว   

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง  สํานักงานต้องดําเนินการ
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรใด
กระทําการอันเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  สํานักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อตามวรรคสอง  อาจพิจารณาส่งเร่ืองให้กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อส่งคําร้องไปยังคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ  ให้ดําเนินการกําหนดรายช่ือบุคคล  คณะบุคคล  
นิติบุคคล  หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้   



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณากําหนดรายชื่อตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน
คณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อ”  เพื่อพิจารณารายชื่อดังกล่าวก่อนส่งเร่ือง 
ให้กระทรวงการต่างประเทศ 

คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  
ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ผู้แทนกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม  และผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย  ทั้งนี้  องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากําหนด
รายชื่อ  และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสํานักงานและคณะกรรมการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง   

เม่ือคณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อดําเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว   
ให้สํานักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป 

มาตรา ๑๗ เม่ือสํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา  ๑๕  แล้ว   
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดดําเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า 

(๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด  หรือของผู้กระทําการแทน   
หรือตามคําสั่งของผู้นั้น  หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(๒) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินให้สํานักงานทราบ 
(๓) แจ้งให้สํานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด

หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง

ปฏิบัติใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  
หรือกําหนดมาตรการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔   
มาใช้บังคับกับการดําเนินการตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด
ตามมาตรา  ๑๕  อาจย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  
เพื่อขออนุญาตดําเนินการใด ๆ  กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินก็ได้ 

ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อส่งเร่ืองไปยังกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อส่งคําร้องไปยังคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคําร้องของบุคคล



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ที่ถูกกําหนดตามวรรคหน่ึง  และเม่ือคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรี
ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อ
ดําเนินการไปตามนั้น 

หมวด  ๓ 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  ให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่จําเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทํารายงานหรือบุคคลอื่นใดดําเนินการ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กํากับดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  รวมถึง

การดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการยึด  อายัด  หรือริบทรัพย์สิน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๒๓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
(๑)  หรือ  (๒)  หรือมาตรา  ๑๗  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๒)  หรือมาตรา  ๑๗  (๑)  หรือ  (๒)  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  และปรับอีกวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  หรือจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  (๓)  หรือมาตรา  ๑๗  (๓)  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  หรือจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา  รวบรวม  หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดําเนินการ
ด้วยประการใด ๆ  เพื่อการก่อการร้าย  หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือจากการดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด  หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดําเนินการนั้น
ถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคล  คณะบุคคล   
นิติบุคคล  หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย  ผู้นั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจัดหา  รวบรวม  หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน  หรือดําเนินการด้วยประการใด ๆ  
เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน 
หรือทรัพย์สินหรือจากการดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด  หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน 
หรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคล  
คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  ผู้นั้นกระทํา
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น 

นิติบุคคลใดกระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือเป็น
ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ให้ความผิดตามมาตรานี้  เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  วรรคสี่  ที่นิติบุคคล
เป็นผู้กระทําความผิด  ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร  ผู้นั้นจะต้อง
รับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ถ้าปรากฏว่า 

(๑) ผู้กระทําความผิดหรือผู้ร่วมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๒) ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว  และได้กระทําโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  

หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย  หรือ 
(๓) ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว  และการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐ 

ที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น  หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้น
ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลท่ีถูกกําหนดซึ่งอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ฉบับที่  ๒)   



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และยังมิได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนด  ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขึ้นใช้บังคับเพ่ือกําหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  ซึ่งต้องใช้
มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  เน่ืองจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดําเนินการ 
เพ่ือรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน  (Financial  Action  
Task  Force  on  Money  Laundering:  FATF)  กําหนด  ดังน้ัน  เมื่อพิจารณาถึงความจําเป็นในการตรากฎหมาย
และความเป็นเอกภาพของกฎหมาย  สมควรนําบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงมากําหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


