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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจ

ถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารใน
รูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใดในทรัพย์สินนั้น 

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทําที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๑/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าการกระทําที่เป็นความผิดนั้นได้กระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร 

“บุคคลที่ถูกกําหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตาม
รายช่ือ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มี
การกระทําอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้
พิจารณาและมีคําสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือ
จําหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทําการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผล
เปลี่ยนแปลงต่อจํานวน มูลค่า ปริมาณ ทําเลที่ต้ัง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
มาตรา ๔  ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่ง

สหประชาชาติกําหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็น
การก่อการร้ายให้สํานักงานเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อมีคําสั่ง
ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เมื่อมีมติของ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้น
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแล้ว 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการ

ร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้
การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่ง
รายช่ือผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 
และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคําสั่งตามที่ขอ 

(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือ 

(๒) ผู้นั้นดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูก
กําหนดตาม (๑) หรือ ตามมาตรา ๔ 

ทั้งนี้ พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายหรือการดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอยู่
ในวันที่ศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้สํานักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไปให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการพิจารณายื่นคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสํานักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรค
หนึ่ง และวรรคสามให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาของสํานักงานให้สํานักงานแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้สํานักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดําเนินการตาม
มาตรานี้โดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๖  ให้สํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา 

๕ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลที่ถูกกําหนดและผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของ
บุคคลที่ถูกกําหนดดําเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า 

(๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผู้กระทําการ
แทนหรือตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น 

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการให้สํานักงานทราบ 
(๓) แจ้งให้สํานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่

ถูกกําหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและแจ้งรายชื่อไปยังบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการ

ดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด 

ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกําหนดมาตรการอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๗  การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ

กับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘  ผู้ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรา ๖ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 
มาตรา ๙  บุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดําเนินการกับ

ทรัพย์สินตามมาตรา ๖ อันเนื่องมาจากมีการกําหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ อาจย่ืน
คําร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 
(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ขอให้มีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ
กับทรัพย์สิน 

กรณีมีคําสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้
มีการนําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายศาลจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐  บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ อาจ

ย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อให้มีคําสั่งอนุญาต ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน

ตามมาตรา ๖ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทําขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการ
ดําเนินการกับทรัพย์สิน 

(๒) เป็นการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจําเป็นที่ต้องชําระเงินเข้าบัญชี
ของผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ 

(๓) เป็นการชําระหนี้ซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ เป็นผู้ที่ต้องชําระหนี้ 

(๔) ให้ดําเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ 

กรณีมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชําระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออก
จากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑  การดําเนินการทางศาลตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ให้ย่ืน

ต่อศาลแพ่งและให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมี

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

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่จําเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทํารายงานหรือบุคคลอ่ืนใด

ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สํานักงานมีอํานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมถึงการดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือ
ริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๔  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
บุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕  ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๓) ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
บุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖  ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ

ดําเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ
ดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดําเนินการนั้นถูก
นําไปใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายผู้นั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น 

ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของ
โทษที่ได้กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามต้องระวางโทษ
ปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทําของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

 
มาตรา ๑๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
การกําหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามเรื่องดังกล่าว โดยให้มีการ
จัดทํารายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีช่ืออยู่ในรายชื่อบุคคลที่
ถูกกําหนด การกําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้มี ช่ืออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนดการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน
การกําหนดโทษสําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําใดที่เป็นการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือ
กรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ในการก่อการร้าย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 


