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ขอบเขตการบรรยาย

 นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 

 กระบวนการก าหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกก าหนด”

 การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด

 การระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด 

 บทคุ้มครองผู้ที่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต

 การขออนุญาตด าเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการ

 ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้

 ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้าย ค.ศ. 1999

• มติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267 

• มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373

• มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1452 

• ข้อแนะน าของคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)

• มติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติที่ 1617 



มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1.อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ค.ศ. 1999 (The Suppression of the financing of terrorism (SFT Convention)

 การก าหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญา 
(Criminalization provision)

 ก าหนดให้การจัดหาเงินทุนให้ หรือการรวบรวมเงินทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ก) โดย
มีเจตนาว่าเงินเหล่านั้นควรจะน าไปใช้ หรือ (ข) รู้อยู่ว่าเงินนั้นจะถูกน าไปใช้เพื่อการก่อการ
ร้าย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) เป็นความผิดโดยไม่ค านึงว่าผู้ก่อการร้ายจะใช้เงินนั้น
ในการกระท าความผิดจริง ๆ หรือไม่

 การกระท าที่เป็นการก่อการร้าย (terrorist act) ได้แก่  
1. art.2(1)(a) – การกระท าที่เป็นการก่อการร้ายภายใต้และในขอบเขตของอนุสัญญาที่ก าหนดตาม
ภาคผนวก (Terrorism offences as defined in the 9 treaties listed in the FT Convention 
Annex;)
2. art.2(1)(b) – การกระท าที่เป็นการก่อการร้ายที่ก าหนดในลักษณะเป็นบทบัญญัติทัว่ไป 
(Generic offences)
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

Art.2(1)(a) การก่อการร้ายภายใต้และในขอบเขตของอนุสัญญาที่ก าหนดตามภาคผนวก 
(Treaty Offences)

(1) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970

(2) อนุสัญญาว่าด้วยการกระท าความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. 1971 
และพิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระท ารุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยาน
ซึ่งให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปราม
การกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. 1988

(3) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระท าต่อบุคคลที่ได้รับความ   
คุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. 1973

(4) อนุสัญญาต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน ค.ศ. 1979

(5) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการวางระเบิดเพื่อการก่อการร้าย ค.ศ. 1997

(6) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์ ค.ศ. 1980 5



มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

(7) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการ 
เดินเรือ ค.ศ. 1988

(8) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อแท่นขุดเจาะซึ่งตั้งอยู่ใน 
เขตไหล่ทวีป ค.ศ. 1988

(9) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ค.ศ. 1999

Art.2(1)(b) การก่อการร้ายที่ก าหนดในลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป (Generic Offences)

• การกระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน หรือต่อ
บุคคลอื่นใดที่มิได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์สู้รบ ในกรณีที่ลักษณะหรือบริบทของการกระท า
ดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะข่มขู่ประชาชน หรือบังคับให้รัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศ
กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใดๆ (เทียบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1)
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สรุปสาระส าคัญของ SFT Convention (พันธะกรณ)ี ที่ประเทศภาคีจะต้องปฏิบัติ

 ก าหนดให้การกระท าตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตน และก าหนดให้มี
บทลงโทษที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความผิดแก่ผู้กระท าความผิดทั้งทีเ่ปน็บคุคลธรรมดา
และนิติบุคคล

 ให้แต่ละรัฐด าเนินมาตรการที่เหมาะสมตามหลักกฎหมายภายในของตนเพื่อพิสูจน์ทราบ และอายัดหรือยึด
เงินทุนใดๆ ที่ได้ใช้หรือจัดสรรเพื่อมุ่งประสงค์ในการกระท าความผิดสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการ
ร้าย ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดนั้น เพื่อการริบเงินทุนดังกล่าว

 จับกุม และฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด หรือส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง (โดย
อนุสัญญาฯ ให้ถือว่า ความผิดตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ระหว่างรัฐภาคี
ด้วยกัน)

 ร่วมมือกันในการก าหนดมาตรการให้สถาบันการเงินต่าง ๆ มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือ
ธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่รับผดิชอบ และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
7



มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267

 UNSCR ที่ 1267 และมติที่ออกมาภายหลังก าหนดให้ประเทศต่างๆ ยึด และอายัด
ทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับการระบุชื่อโดยคณะมนตรีฯ คือ กลุ่มตาลีบัน, บิน ลาเดน 
และกลุ่ม Al-Qaida รวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงินที่ได้รับมา
จากหรือเกิดจากทรัพย์สินของกลุ่มตาลีบัน 
Al-Qaida หรือมีการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกลุ่มตาลีบัน Al-Qaida หรือโดย
กิจการที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยกลุ่มตาลีบัน หรือ Al-Qaida

 อย่างไรก็ดี UNSCR 1267 ไม่ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับความผิดทางอาญากรณีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (only freezing of asset, travel ban, 
and arms santions กลุ่มผู้ก่อการร้ายตาลีบันและนายอุซามะฮ์ บิน ลาดิน )
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

3. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 (2001)
 มีมติให้ทุกรัฐร่วมกันป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ประกาศให้การจัดหาหรือรวบรวมเงินไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนชาติหรือคนที่

อยู่ในดินแดนของรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการก่อการร้ายเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
 ทุกรัฐต้องให้หลักประกันว่าผู้มีส่วนในการสนับสนนุทางการเงิน การวางแผน หรือปฏิบัติการก่อการร้าย 

หรือให้การสนับสนุนการก่อการร้ายต้องถูกน าตัวมาด าเนินการตามกฎหมายและให้หลักประกันว่า
กฎหมายและกฎข้อบังคับภายในรัฐต้องระบุให้การก่อการร้ายเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง 
และต้องก าหนดบทลงโทษตามความร้ายแรงของการกระท านั้นๆ 

 การระบุรายชื่อ (Designated list) โดยประเทศต่างๆ สามารถก าหนดและจัดท ารายชื่อบุคคล กลุ่มหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศตนเองได้ เช่น OFAC list เป็นต้น

 อายัดเงินและทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย พยายามก่อการร้าย ผู้ที่เข้าร่วมหรืออ านวยความสะดวกให้แก่
การก่อการร้าย รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่บคุคลดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือควบคมุ หรือบุคคลที่ด าเนินการ 
แทน หรือด าเนินการตามค าสั่งของบุคคลข้างต้น
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
4. ข้อแนะน าของ FATF ข้อ 5 ; ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
 UNSCR 1617 (…to implement the comprehensive, international standards 

embodied in the FATF Forty Recommendations on Money Laundering and 
the FATF Nine Special Recommendations on Terrorist Financing;)”

 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควรขยายออกไปยังบุคคลใดๆ ผู้ซ่ึงเจตนาให้ 
หรือเก็บรวบรวมเงินทุนโดยวิธีการใดๆ และมีเจตนาว่าเงินนั้นควรจะถูกใช้หรือรู้ว่าจะถูก 
ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน (1) เพ่ือด าเนินการก่อการร้าย (2) โดยผู้ก่อการร้าย 
หรือ (3) โดยองค์การก่อการร้าย

 ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่จ าเป็นว่าเงินหรือทรัพย์สินถูกใช้จริง 
เพ่ือด าเนินการหรือพยายามก่อการร้าย (stand alone offence)

 การพิจารณาองค์ประกอบเรื่องเจตนาของความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายควรสรุปจากพฤติการณ์ข้อเท็จจริงในเชิงวัตถุประสงค์ของผู้กระท า
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
5. ข้อแนะน าของ FATF ข้อ 6 ; มาตรการอายัดทรัพย์สินของผูก้่อการร้าย/องคก์ร
ก่อการร้าย

 การระบุรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายหรือผู้ที่สนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย (designated persons and entities) 

 อ านาจอายัด ถอนอายัด และห้ามการท าธุรกรรมกับเงินหรือทรัพย์สินของผู้ซึ่งถูกขึ้น
บัญชีรายชื่อไว้ โดยการห้ามโอน เปลี่ยนแปลง การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการ
เคลื่อนย้ายเงินหรือทรัพย์สิน โดยอ านาจในการอายัดและถอนอายัดเงินหรือทรัพย์สิน
ของผู้ก่อการร้ายสามารถด าเนินการได้ดังนี้

 ให้เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานหรือศาลในการออกค าสั่ง การบริหารจัดการ และบังคับใช้
การด าเนินการอายัดและถอนอายัดตามกลไกที่เกี่ยวข้อง หรือ

 ตราบทบัญญัติกฎหมายโดยมอบความรับผิดชอบในการอายัดเงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคล
หรือองค์กรซึ่งถือเงินหรือทรพัย์สินของผู้ก่อการร้ายและให้มีมาตรการลงโทษส าหรับการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

 แต่ละประเทศควรพัฒนาและมีวิธีด าเนินการเพ่ืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของ
ผู้ก่อการร้ายโดยไม่ชักช้าและโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

11



มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ข้อแนะน าของ FATF ข้อ 6 (ต่อ)

 แต่ละประเทศควรจะก าหนดวิธีการซึ่งเป็นที่ทราบแก่สาธารณชนเพื่อพิจารณาค าขอให้
ถอนรายชื่อบุคคลหรือองค์กรออกจากบัญชีเมื่อแน่ใจในหลักเกณฑ์บางประการซึ่ง
สอดคล้องกับข้อผูกพันระหว่างประเทศและหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และเพื่อถอนการ
อายัดเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรซึ่งถูกถอนรายชื่อออกจากบัญชีให้เป็นไป
โดยเร็ว ส าหรับบุคคลและองค์กรซึ่งถูกระบุตาม UNSCR ท่ี 1267 วิธีการและหลักเกณฑ์
เช่นว่านี้ให้เป็นไปตามวิธีการซึ่งคณะกรรมการก าหนดมาตรการลงโทษแก่กลุ่มอัลกออิดะห์
และกลุ่มตาลิบาน (Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee) ก าหนด

 การเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดหากได้พิจารณาเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก
อายัดตามข้อผูกพันตาม UNSCR ท่ี 1267 หรือ 1373 มีความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่าย
พื้นฐานเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าบริการบางชนิด หรือส าหรับค่าใช้จ่าย
พิเศษ เขตอ านาจควรจะให้อ านาจเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในมติที่ UNSCR 1452

 การยึดและการริบทรัพย์สินโดยก าหนดให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
12



สาระส าคัญของกฎหมาย
วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

• ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

• มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

13



อนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

• กฎกระทรวงการก าหนดให้ผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด พ.ศ. 2556

• กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556

• ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูก
ก าหนด และการด าเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ. 2556

• ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการก าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพ่ือป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

• ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูก
ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556

14
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นิยามศัพท์ส าคัญ (มาตรา 3)

“การก่อการร้าย” 
(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล 

กฎหมายอาญา (ปอ. 135/1 ถึง 135/4) (Generic Offences)

(2) การกระท าที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ 
อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเก่ียวกับการก่อการร้ายที่ 
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (Treaty Offences)

- ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท าที่เป็นความผิดตาม (1) หรือ (2) ได้กระท า
ขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
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นิยามศัพท์ส าคัญ (ต่อ)
“บุคคลที่ถูกก าหนด” (Designated Persons) 

หมายความว่า
• (1) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายชื่อซึง่มีมติของหรอื 

ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ทีม่ีการ
กระท าอันเป็นการก่อการร้าย หรือ

• (2) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์ร ตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและ
มีค าสั่งให้เปน็บุคคลทีถู่กก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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นิยามศัพท์ส าคัญ (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า
• ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน
– สถาบันการเงนิ

– ส านักงานที่ดิน

– ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
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นิยามศัพท์ส าคัญ (ต่อ)

“ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน” (Freeze)

หมายความว่า 
(๑) การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจ าหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือ

เปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์  หรือ

(๒) กระท าการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อ

จ านวน มูลค่า ปริมาณ ท าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น 



19

กระบวนการก าหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกก าหนด”

“บุคคลที่ถูกก าหนด” ตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดใหเ้ป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการ
ร้าย (มาตรา 4 และที่ก าหนดในกฎกระทรวง )

(1) เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายชื่อดังกล่าว และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลหรือหลักฐานแล้ว จะส่งรายชื่อนั้นให้ส านักงาน

(2) เม่ือส านักงานตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้ว จะเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีค าสั่งประกาศเป็น “บุคคลที่ถูกก าหนด”

(3) รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตาม (2) จะถูกเพิกถอนต่อเมื่อส านักงานได้รับแจ้งจาก
กระทรวงการต่างประเทศหรือจากบุคคลที่ถูกก าหนดหรือปรากฏข้อเท็จจริงจากการ
ตรวจสอบของส านักงานว่าได้มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติให้เพิกถอนรายชื่อดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด



รับรายช่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง

บุคคลท่ีถูกก าหนด

มคี าส่ัง

การเพกิถอน

กระทรวงการต่างประเทศ

ส านักงาน ปปง.

รมต.กระทรวงยุตธิรรม

บุคคลท่ีถูกก ำหนดตำมมติ/ประกำศ
ภำยใตค้ณะมนตรีควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
แห่งสหประชาชาต ิ(UNSC)

ตรวจสอบความถูกต้อง
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กระบวนการก าหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกก าหนด”
“บุคคลที่ถูกก าหนด” ตามรายชื่อที่ศาล (แพ่ง) ได้พิจารณาและมีค าสั่ง

(มาตรา 5 และที่ก าหนดในกฎกระทรวง)
1. เมื่อได้รับการร้องขอหรือจากการตรวจสอบของส านักงานพบว่าผู้ใดมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเป็นผู้ซึ่ง
ด าเนินการแทนหรือตามค าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ส านักงานจะเสนอรายชื่อผู้
นั้นต่อ “คณะกรรมการการพิจารณาก าหนดรายชื่อ” ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่

(1) เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ 

(2) ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ (7) ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(3) ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ (8) ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักร

(4) ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ (9) ผู้แทนส านักงาน ปปง. 

(5) ผู้แทนกรมการปกครอง (10) ข้าราชการในส านักงานซึ่งเลขาธิการ ปปง. 
(6)ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน และ 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน 

กรรม
การ
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กระบวนการก าหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกก าหนด”
“บุคคลที่ถูกก าหนด” ตามรายชื่อที่ศาล (แพ่ง) ได้พิจารณาและมีค าสั่ง

(มาตรา 5 และที่ก าหนดในกฎกระทรวง) (ต่อ)

2. เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 1. เห็นชอบ ส านักงานจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการธุรกรรม (หากไม่เห็นชอบแจ้งให้ส านักงานหาข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม)

3. เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบ ส านักงานจะสง่รายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการยื่นค าร้อง
ฝ่ายเดียวต่อศาล (แพ่ง) เพื่อมีค าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด (หากไม่เห็นชอบแจ้งให้ส านักงาน
หาข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม)

4. ศาล (แพ่ง) พิจารณามีค าสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกก าหนด”

5. ให้ส านักงานทบทวนรายชื่อ “บุคคลที่ถูกก าหนด” ถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ส านักงาน

ด าเนินการตามข้อ 1. – 3. เพื่อให้ศาลพิจารณาเพิกถอนรายชื่อดงักล่าว



คณะกรรมการธุรกรรม

มเีหตุอนัควรสงสัย

พนักงานอยัการ

ศาล

ปรากฏพยานหลกัฐานอนัควรเช่ือ

บุคคลท่ีถูกก าหนด

มคี าส่ัง

เสนอ

ทบทวน 

ค าร้องขอ การตรวจสอบของ
ส านักงาน ปปง.

ส านักงาน ปปง.

คณะกรรมการพจิารณา
ก าหนดรายช่ือ

การพจิารณาและทบทวนรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด

แจ้งให้หาข้อมูล/
หลกัฐานเพิม่เติม

หน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ

ยืน่ค าร้องฝายเดยีว

แจ้งให้หาข้อมูล/
หลกัฐานเพิม่เติม



การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
(มาตรา 6 วรรคสอง)

การประกาศรายชื่อ “บุคคลที่ถูกก าหนด” (ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการฯ)
 ประกาศในระบบสารสนเทศของส านักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะ และ

การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด (ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการฯ)
 แจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน 

 แจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 กรณีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง หากแจ้งไปยังส านักงานใหญ่หรือ

สถานที่ที่ผู้รายงานเลือกเป็นสถานประกอบกิจการประจ า ก็ถือว่ามีผลเป็น
การแจ้งให้ทราบแล้ว

 แจ้งไปยังบุคคลที่ถูกก าหนด/บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด
 แจ้งเป็นหนังสือ/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุ

ของการก าหนดรายชื่อ รวมทั้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วย)
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การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
(มาตรา 6 วรรคสอง) (ต่อ)

วิธีการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
 การแจ้งไปยังบุคคลที่ถูกก าหนดกรณีอยู่ในราชอาณาจักร 

 การแจ้งเป็นหนังสือให้แจง้ไปยงัภูมิล าเนาของผู้นัน้ โดยให้ถือว่าได้รับแจง้ตั้งแต่
ขณะที่หนังสือไปถึง

 การแจ้งโดยวิธสี่งทางไปรษณียต์อบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด
15 วันนับแต่วันส่ง

 การแจ้งไปยงับุคคลที่ถกูก าหนดกรณีอยู่นอกราชอาณาจกัร 
 แจ้งไปยังหน่วยงานที่ส่งค าร้องขอ หรือ ผ่านกระทรวงการตา่งประเทศ

การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด หากไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ
 ปิดประกาศค าสั่งการเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดไว้ ณ สถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนา
 กรณีที่ไม่รู้ภูมิล าเนาของบุคคลที่ถูกก าหนด การแจ้งจะกระท าโดยการประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวันที่แพรห่ลาย 
 ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกก าหนดได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด 15 วัน นับแต่วันแจ้งโดยวิธดีงักล่าว
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การระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) – (3))

หน้าทีข่องบุคคลทีถู่กก าหนด ผู้มีหน้าทีร่ายงาน และผู้ทีค่รอบครองทรัพย์สินของ
บุคคลทีถู่กก าหนด

(1) ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของ
(1.1) บุคคลที่ถูกก าหนด หรือ

(1.2) ผู้กระท าการแทนหรือตามค าสั่งของบุคคลที่ถูกก าหนด หรือ

(1.3) กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกก าหนด

(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการเนินการให้ส านักงาน ปปง. ทราบ

(3) แจ้งให้ส านักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับ

(3.1) ผู้ที่เป็นหรือเคยเปน็ลูกคา้ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด หรือ

(3.2) ผู้ที่มีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกก าหนด 26



ค าส่ัง รมต.ยุติธรรม ค าส่ัง ศาล
บุคคล

ท่ีถูกก าหนด

ส านักงาน ปปง.

ระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน ปปง.

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน

บุคคลท่ีครอบครอง
ทรัพย์สิน บุคคลท่ีถูกก าหนด

1.ระงับการด าเนินการกบั
ทรัพย์สิน

2.แจ้งข้อมูลเกีย่วกบั
ทรัพย์สินท่ีถูกระงับให้
ส านักงาน ปปง. ทราบ
3.แจ้งให้ส านักงาน ปปง.

ทราบถึง
-ผู้ท่ีเป็น/เคยเป็นลูกค้า

-ผู้มี/เคยมีการท าธุรกรรม

กำรประกำศและกำรแจง้รำยช่ือและกำรด ำเนินกำรบุคคลท่ีถกูก ำหนด

แจ้งเป็นหนังสือ

1.บุคคลน้ันมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร
1.1 แจ้งเป็นหนังสือไปยังภูมิล าเนาผู้น้ัน หรือ

1.2 ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หากไม่สามารถท าตาม 1.1 หรือ 1.2 ได้ ให้ปิดประกาศ 

ณ สถานีต ารวจท่ีผู้น้ันมีภูมิล าเนา หรือกรณีไม่รู้ภูมิล าเนา
ให้ประกาศในหนังสือพมิพ์รายวัน

2. บุคคลน้ันมีภูมิล าเนานอกราชอาณาจักร
2.1กรณีบุคคลถูกก าหนดจากการมีค าร้องขอจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างประเทศ

ท่ีได้ส่งค าร้องขอมา
2.2 กรณีบุคคลถูกก าหนดไม่มีค าร้องขอจากต่างประเทศ 
หรือเป็นบุคคลใน UN List ให้ส่งไปยังกระทรวงการ

ต่างประเทศ เพือ่แจ้งรัฐบาลท่ีผู้น้ันถือสัญชาติ หรือ
น่าเช่ือว่ามีถิ่นท่ีอยู่

หรือ แจ้งเป็นข้อมลู
อิเล็กทรอนิสก์

ระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการก าหนดรายช่ือ + สิทธิของบุคคลน้ัน

แจ้ง
ประกาศ แจ้งเป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์



การก าหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติ
(มาตรา 6 วรรคสาม)

 เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน

 ต้องก าหนดนโยบายการประเมินความเสีย่งและแนวทางปฏิบัติใดๆ

 เพื่อป้องกันมิให้มีการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมาตรการอื่น
ที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
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ผู้มหีน้าทีร่ายงาน

นโยบายในการประเมนิความเส่ียง หรือแนวทาง
ปฏบิัติใด ๆ ซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เกี่ยวกบัการ

ป้องกนัไม่ให้มกีารสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

1.กรณผีลติภณัฑ์หรือบริการต่างๆ
ของผู้มีหน้าที่รายงาน

2.กรณลีูกค้า
ของผู้มีหน้าที่รายงาน

3.กรณธุีรกรรมทุกประเภท

การก าหนดนโยบายในการประเมนิความเส่ียง แนวปฏบิัติหรือมาตรการอื่นใด 
เพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



1. กรณผีลติภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของผู้มหีน้าทีร่ายงาน
ต้องมสีาระส าคญั อย่างน้อย ดงันี้

1.1 ผลติภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการร้าย

1.2 หากเกดิกรณตีามข้อ 1.1 ผู้มหีน้าทีร่ายงานต้องก าหนดมาตรการทีจ่ะท า
ให้ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและมาตรการในการด าเนินการเพือ่บรรเทาความ
เสียหายได้มากทีสุ่ด



2. กรณลูีกค้าของผู้มหีน้าทีร่ายงาน 
ต้องมสีาระส าคญั อย่างน้อย ดังนี้

2.1 ต้องก าหนดมาตรการเกีย่วกบัขั้นตอนในการอนุมัติการรับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และให้น า
หลกัเกณฑ์และวธีิการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการตรวจสอบเพือ่
ทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลกูค้ามาก าหนดด้วย

2.2 ต้องก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการด าเนินการให้ข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนดที่ได้รับจาก
ส านักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  และการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพือ่ตรวจสอบลูกค้าทั้งหมดอย่าง
สม ่าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพนัธ์กบัลูกค้า รวมถึงตรวจสอบกบับุคคลที่ขอท าธุรกรรมแบบคร้ัง
คราว และให้น าหลกัเกณฑ์และวธีิการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการ
ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้ามาก าหนดด้วย

2.3 ต้องก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ การไม่ท าธุรกรรม 
รวมทั้งการระงบัการด าเนินการกบัทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย



3. กรณธุีรกรรมทุกประเภท       
ต้องมสีาระส าคญั อย่างน้อย ดังนี้

3.1 ต้องก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้า
และบุคคลทีข่อท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว ว่าเกีย่วข้องหรืออาจเกีย่วข้องกบั
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายหรือไม่ แม้ว่าลูกค้าและบุคคลที่
ขอท าธุรกรรมแบบคร้ังคราวแต่ละรายจะมข้ีอมูลไม่ตรงกบัข้อมูลรายช่ือ
บุคคลทีถู่กก าหนดกต็าม

3.2 ต้องก าหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัยต่อ
ส านักงาน ปปง. ในกรณทีีพ่บว่าธุรกรรมใดอาจเกีย่วข้องหรือมเีหตุอนัควร
เช่ือได้ว่ามคีวามเกีย่วข้องกบัการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
หรือเป็นธุรกรรมทีก่ระท ากบัหรือเพือ่บุคคลทีถู่กก าหนด



นโยบายหรือแนวทางปฏิบตัินี ้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบ เพือ่
ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการในการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า

ผู้มหีน้าทีร่ายงานก าหนดมาตรการอืน่ใด เพิม่เติมจากทีก่ าหนดข้างต้น 
เพือ่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย



นโยบาย แนวทางปฏิบตัิ หรือมาตรการอืน่ใดทีจ่ าเป็น ทีผู้่มหีน้าทีร่ายงานก าหนดขึน้น้ัน

1. ถือว่ามคีวามส าคญัในระดบัสูงสุด และต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด

2. ต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร ซ่ึงมอี านาจระดบั
สูงสุดของผู้มหีน้าทีร่ายงาน

ผู้มหีน้าทีร่ายงานต้องจัดท าแนวปฏิบตัิ วธีิปฏิบตัิ หรือคู่มอืปฏิบตัิ เพือ่ให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบตัิให้บรรลุผลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ



การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการ
ด าเนินการกับทรัพย์สิน (มาตรา 7)

 หลักเกณฑ์วิธีการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สนิ เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
 ให้น าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการเก็บรักษา

และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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บทคุ้มครองผู้ที่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต 
(มาตรา 8)

• ผู้ซึ่งได้ด าเนินการระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต
ไม่ต้องรับผิด แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด 

• เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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การขออนุญาตด าเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการ
(มาตรา 9)

• บุคคลที่ถูกก าหนด (กรณีศาลสัง่) หรือผู้ซึ่งถูกระงบัการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล (แพ่ง) เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

• (1) ขอให้เพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด

• (2) ขอให้เพิกถอนการระงบัการด าเนินการกับทรัพย์สิน

• (3) ขอให้มีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงบัการ
ด าเนินการกับทรัพย์สนิ
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การขออนุญาตด าเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการ 
(มาตรา 10)

• บุคคลภายนอกมีสิทธิยื่นค ารอ้งต่อศาล (แพ่ง) เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
• (1) ช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแก่ผู้ที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาหรือข้อ

ผูกพันนั้นได้ท าขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน

• (2) เป็นการช าระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจ าเป็นที่ต้องช าระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่
ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน

• (3) เป็นการช าระหนี้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด (ศาลสั่ง) เป็นผู้ที่ต้องช าระหนี้

• (4) ให้ด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด (ศาลสั่ง)
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อ านาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 12)

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

(2) ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่จ าเปน็เพือ่ให้ผู้มีหน้าที่ท ารายงานหรือบุคคลอื่นใด
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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อ านาจของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 13)

(๑) ให้ค าแนะน าหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึง

การด าเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบ
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
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ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 14)

 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีความผิดของบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่
ถูกก าหนด หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน หรือพนักงานของผู้ประกอบ
อาชีพซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการท าธุรกรรม หรือเป็นผู้ที่ครอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 6 (1) หรือ  
(2) โดย
 ไม่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนดหรือของผู้กระท า

การแทนหรือตามค าสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น 
หรือ ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ให้ส านักงานทราบ

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ
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ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 14) (ต่อ)

 มาตรา 14 วรรคสอง เป็นกรณีความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคล) 
ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 6 (1) หรือ (2) โดย
 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก

ก าหนดหรือของผู้กระท าการแทนหรือตามค าสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการ
ภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือ ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ให้
ส านักงานทราบ 

 ต้องระวางโทษโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000
บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

42



ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 14) (ต่อ)

 มาตรา 14 วรรคสาม 
 หากการไม่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 6 (1) หรือ ไม่แจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ตามมาตรา 6 (2) ของผู้มีหน้าที่รายงาน 
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท า
การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น

 บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 15) 

 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคล) ซึ่งฝ่าฝืน
มาตรา 6 (3) โดย
 ไม่แจ้งรายชื่อผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดหรือผู้ที่มีหรือเคย

มีการท าธุรกรรมกับผู้นั้นมายังส านักงาน 
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 5,000 บาทตลอดเวลาที่ยัง

ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 มาตรา 15 วรรคสอง หากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการ

หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น
 บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หลักการส าคัญของความผิดฐานนี้
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้แก่ การสนับสนุนทาง
การเงิน ทรัพย์สิน หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อ

(1) สนับสนุนการก่อการรา้ย 
(2) ประโยชน์ของบุคคลที่ถูกก าหนด

ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ้น 
แม้ว่าการก่อการร้ายจะยังมิได้กระท าขึ้นหรือยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก
เงิน ทรัพย์สินหรือมีการกระท าการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย
ก็ตาม

45



ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(มาตรา 16)

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง กรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา

• ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินด้วย
ประการใด ๆ
 โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรพัย์สินนั้นเป็นผู้อยู่ใน

รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด หรือ 

 โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สนินั้นถูกน าไปใช้เพือ่สนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก าหนดหรือของบุคคลหรือองคก์รที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อการร้าย 

 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 46



ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(มาตรา 16) (ต่อ)

มาตรา 16 วรรคสอง วรรคสาม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการกระท า
ดังต่อไปนี้
• วรรคสอง กรณีเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในกระท าความผิดฐาน

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการใน
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ)

• วรรคสาม กรณีพยายามกระท าความผิดฐานสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (ต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ)
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ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(มาตรา 16) (ต่อ)

มาตรา 16 วรรคสาม กรณีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
วรรคสาม เป็นนิติบุคคล
 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

มาตรา 16 วรรคสี่ กรณีที่การกระท าความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิด
จากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่
กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น
 บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 

40,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั
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ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(มาตรา 16) (ต่อ)

มาตรา 16 วรรคหก
“ความผิดฐานสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผดิมูลฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

(มูลฐานที่ ๒๔)
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