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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 		
พุทธศักราช ๒๕๖๐
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ นํ า ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช .... ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงพิจารณานั้น ต่อมาคณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พจิ ารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า สมควรแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงจําเป็น
ต้องตรารัฐธรรมนูญนี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) ได้เพิ่มความเป็นวรรคสามของมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในเรื่องอ�ำนาจ
ในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ โดยก�ำหนด
ให้ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใ ดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใ ดผู้หนึ่งเป็นผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง และเมื่อกรณีเป็นไปตามมาตรานี้แล้ว มิให้นําความ
ในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ มาใช้บังคับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใด
ก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๙  ในกรณีทพี่ ระมหากษัตริยม์ ไิ ด้ทรงแต่งตัง้ ผูส้ �ำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีทพี่ ระมหากษัตริย์
ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใด
ผูห้ นึง่ ซึง่ สมควรด�ำรงต�ำแหน่งผูส้ �ำเร็จราชการแทนพระองค์ตอ่ รัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบ เมือ่ รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
๑
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสิบเอ็ดของมาตรา ๓๙/๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศัก ราช ๒๕๕๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙
ในกรณีเป็นร่างรัฐธรรมนูญทีพ่ ระมหากษัตริยพ์ ระราชทานข้อสังเกต กล่าวคือ
ภายหลังจากทีค่ ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการปรับปรุงค�ำปรารภของ
ร่างรัฐธรรมนูญสมบูรณ์และสอดคล้องกับผลการลงประชามติแล้ว และนายกรัฐมนตรี
ได้นําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันประกาศผลการออกเสียงประชามติแล้ว หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์
พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายใน ๙๐ วัน
ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนัน้ คืนมา เพือ่ ดําเนินการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เฉพาะประเด็ น ตามข้ อ สั ง เกตนั้ น และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
และแก้ไขเพิ่มเติมคําปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน แล้วให้
นายกรัฐมนตรีนาํ ร่างรัฐธรรมนูญทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ เมื่อนายกรัฐมนตรี
นําร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและทรงลง
พระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณี ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ม่ ท รงเห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
หรือร่างรัฐธรรมนูญทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมและพระราชทานคืนมา หรือเมือ่ พ้น ๙๐ วัน
นับแต่วนั ทีน่ ายกรัฐมนตรีนาํ ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
แล้วแต่กรณี ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมา
ให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
หมายเหตุ :• รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

วรรคหนึ่ง

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท�ำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตาม

มาตรา ๒๐  ในระหว่างที่ไม่มีผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ประธานองคมนตรีท�ำหน้าที่ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในระหว่างทีป่ ระธานองคมนตรีเป็นผูส้ �ำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึง่ หรือในระหว่างทีป่ ระธานองคมนตรีท�ำหน้าที่
ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้
ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท�ำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน”.
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พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อ
ความมัน่ คงในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
โดยมีความเชื่อมโยงกับมิติด้านต่าง ๆ และมีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น แต่โดยที่กลไกการด�ำเนินการด้านความมั่นคงตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจในการจัดท�ำและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งในการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และ
การแจ้งเตือนสถานการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดภัยคุกคาม หรือการประกาศสถานการณ์
อันเป็นภัยคุกคามและการประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ตลอดจน
การด�ำเนินการอืน่ ทีจ่ �ำเป็นในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์นนั้ ดังนัน้ เพือ่ ให้
การด�ำเนินการด้านความมัน่ คงแห่งชาติและการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้ม
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
     ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ความมัน่ คงแห่งชาติ” หมายความว่า ภาวะทีป่ ระเทศปลอดจากภัยคุกคาม
ต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
ความปลอดภัยของประชาชน การด�ำรงชีวติ โดยปกติสขุ ของประชาชน หรือทีก่ ระทบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ
อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ม.ค. - ก.พ. ๖๐
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พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

“นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ” หมายความว่า
นโยบายและแผนหลักของชาติทเี่ ป็นกรอบหรือทิศทางในการด�ำเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
“ภัยคุกคาม” หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
ไม่มั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง สลับซับซ้อน หากไม่ด�ำเนินการแก้ไข
จะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ
“สภา” หมายความว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้
๔) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๒)
๔.๑) ที่มาและองค์ประกอบสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กฎหมายก�ำหนดให้มสี ภาความมัน่ คงแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานสภา รองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภา
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นสมาชิกโดยต�ำแหน่ง โดยให้เลขาธิการเป็นสมาชิกและเลขานุการ และให้
เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของส�ำนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภา สภาอาจ
มีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับ
เรือ่ งทีจ่ ะพิจารณา หรือผูซ้ งึ่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ดา้ นความ
มัน่ คงหรือนักวิชาการด้านความมัน่ คงในเรือ่ งนัน้ ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครัง้ คราว
ในฐานะสมาชิกเฉพาะกิจด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนัน้ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เชิญและมาประชุม
มีฐานะเป็นสมาชิกสภาความมัน่ คงแห่งชาติส�ำหรับการประชุมครัง้ ทีไ่ ด้รบั เชิญนัน้
(มาตรา ๖)
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๔.๒) อ�ำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) จัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ในมิติด้านความมั่นคง หรือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ต่อนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(๓) พิจารณาก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คง
แห่งชาติ
(๔) ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
เกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ เสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
(๕) ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์
อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
(๖) ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(๗) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายนีแ้ ละกฎหมายอืน่
หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๗)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ ประธานสภาโดยความเห็นชอบ
ของทีป่ ระชุมสภา มีอ�ำนาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐส่งข้อมูล
หรือเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา หรืออาจขอให้บคุ คล
ใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้ โดยในการประชุมสภาแต่ละครั้งนั้น กฎหมายก�ำหนด
ให้น�ำบทบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะกรรมการทีม่ อี �ำนาจด�ำเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม (มาตรา ๘
และมาตรา ๙)
๔.๓) อ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภา
กฎหมายก�ำหนดให้สภามีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภา
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ด้านละไม่เกิน ๗ คน
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรง
ในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านความมั่นคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น ส่วนหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่
สภาก�ำหนด
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โดยให้คณะทีป่ รึกษาดังกล่าว มีอ�ำนาจหน้าทีต่ ดิ ตาม ประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพือ่ เสนอความเห็นต่อสภา หรือพิจารณาเรือ่ งเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติตามที่
สภามอบหมาย (มาตรา ๑๐)  
๔.๔) การแต่ง ตั้ ง ผู ้ เ คยเป็ น สมาชิ ก เฉพาะกิ จ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานของสภา
สภาจะแต่ ง ตั้ ง ผู ้ เ คยเป็ น สมาชิ ก เฉพาะกิ จ ๒ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
ตามทีส่ ภามอบหมายก็ได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�ำงาน กฎหมายให้น�ำบทบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะกรรมการทีม่ อี �ำนาจด�ำเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๑)  
๕) ความมัน่ คงแห่งชาติ (หมวด ๒, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๒, มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๐)
๕.๑) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
เพือ่ ประโยชน์ในการธ�ำรงไว้ซง่ึ ความมัน่ คงแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี
จัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของสภา ซึ่งในการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมัน่ คงแห่งชาตินนั้ กฎหมายก�ำหนดให้สภาจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและของประชาชนด้วย
ทัง้ นี้ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ให้ท�ำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๓)   
๕.๒) สาระส�ำคัญที่ต้องมีในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ
กฎหมายก�ำหนดให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ต้องมีสาระทีค่ รอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ
และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถ
ประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และอย่างน้อย
ต้องก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินการในการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง และการปฏิบัติงานของผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจที่ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามที่
สภาก�ำหนด.
๒
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(๑) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
(๓) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละศั ก ยภาพ
การป้องกันประเทศ
(๔) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(มาตรา ๑๔)  
ทั้งนี้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว กฎหมายก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรี
หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางหรือด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ
การก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือการ
ก�ำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท�ำยุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือการก�ำหนดแผนงานหรือโครงการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่สภาก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(มาตรา ๑๕)  
๕.๓) การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
กฎหมายก�ำหนดให้สำ� นักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ส�ำหรับแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เสนอแผนงานหรื อ โครงการดั ง กล่ า วต่ อ ส� ำ นั ก งาน
เพือ่ พิจารณาให้ความเห็น และให้หน่วยงานของรัฐทีม่ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดท�ำ
งบประมาณ น�ำความเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนแผนงาน
หรือโครงการใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเรื่องส�ำคัญก็ให้เป็นไปตาม
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด (มาตรา ๑๖)  
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๕.๔) การติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง
และแผนงานหรือโครงการซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญตามข้อ ๕.๓)
กฎหมายก�ำหนดให้ส�ำนักงานติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง และแผนงานหรือโครงการซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญตามข้อ ๕.๓)
เพือ่ สนับสนุน อ�ำนวยการ หรือประสานการด�ำเนินการทีจ่ �ำเป็น รวมทัง้ ให้ค�ำแนะน�ำ
เกีย่ วกับการเร่งรัดหรือปรับปรุงการด�ำเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ส�ำนักงานเห็นว่าการด�ำเนินงานใดของหน่วยงานของรัฐ
ไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง หรือแผนงานหรือโครงการ ให้เสนอความเห็น
ต่อสภาเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามที่เห็นสมควรต่อไป (มาตรา ๑๗)
๕.๕) การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
					ให้ส�ำนักงานติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ และจัดท�ำฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความ
มัน่ คงแห่งชาติ ในกรณีทมี่ สี ถานการณ์ซงึ่ มีความเสีย่ งอันจะน�ำไปสูภ่ ยั คุกคาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ ให้ส�ำนักงานแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวพร้อม
เสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือการด�ำเนินการอืน่ ทีจ่ �ำเป็นในการป้องกัน
หรือแก้ไขสถานการณ์นนั้ ต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป และ
ให้ส�ำนักงานรายงานการด�ำเนินการดังกล่าวต่อสภา (มาตรา ๑๘)  
ในกรณีทมี่ สี ถานการณ์อนั เป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ
ให้สภาประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือการด�ำเนินการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ข องรัฐด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามที่บัญ ญัติไว้ใ นกฎหมาย
เพือ่ ป้องกัน แก้ไข หรือระงับยับยัง้ ภัยคุกคามดังกล่าว ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรียังไม่พิจารณาด�ำเนินการ ให้สภาเป็นผู้ใช้อ�ำนาจสั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด�ำเนินการได้เท่าทีจ่ �ำเป็นและเหมาะสมจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือมีการด�ำเนินการดังกล่าว แต่เมื่อการใช้อ�ำนาจของสภา
สิ้นสุดลงแล้ว ก็ให้สภารายงานผลการด�ำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศให้สถานการณ์ใด
เป็นสถานการณ์อนั เป็นภัยคุกคามและการยกเลิกการประกาศ รวมทัง้ การก�ำหนด
ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ให้เป็นไปตามทีส่ ภาก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๙)  
					ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณา
เรื่องใดเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ให้นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้สภาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา หรือ
ในกรณีทสี่ ภาเห็นว่าการด�ำเนินการในเรือ่ งใดเป็นเรือ่ งส�ำคัญเกีย่ วกับความมัน่ คง
แห่งชาติ ให้สภาเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๐)  
๖) ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (หมวด ๓, มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๒)
กฎหมายก�ำหนดให้สำ� นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ โดยมีเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ๓เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการ
ของส�ำนักงาน ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วย
สั่งและปฏิบัติราชการตามกฎหมายนี้
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภา
(๒) จัดท�ำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ตามเป้าหมายและแนวทางที่สภาก�ำหนดเพื่อเสนอต่อสภา
(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบ
การพิจารณา ก�ำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ
(๔) ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็น ตลอดจนอ�ำนวยการ
และประสานการปฏิบัติงานใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้ อ มด้ า นความมั่ น คงในเชิ ง
ยุทธศาสตร์ พิสจู น์ทราบและคาดการณ์ภยั คุกคามและการประเมินก�ำลังอ�ำนาจ
ของชาติ
(๖) ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการด้านความ
มัน่ คงระหว่างประเทศ ด้านความมัน่ คงในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการประเมินสภาวะ
แวดล้อม และด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยในการพิจารณาเสนอชือ่ ผูซ้ งึ่ สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ ให้สภาเสนอชือ่
บุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย.
๓
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(๗) ศึ ก ษา วิ จั ย รวบรวม พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ
องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นกฎหมายและกฎหมายอื่ น
หรือตามที่สภา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา๒๑)
๗) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๒๔)  
กฎหมายก�ำหนดให้บรรดาค�ำสั่งหรือมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มี
ผลใช้ บั ง คั บ อยู ่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๙ ให้ ค งมี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ได้ตอ่ ไปเพียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายนี้ จนกว่าสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ตามกฎหมายนีจ้ ะมีค�ำสัง่ หรือมติเป็นอย่างอืน่ รวมทัง้ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายได้ต่อไป จนกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติตามกฎหมายนี้
จะมีมติเป็นอย่างอื่น
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
		 เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑๐

หลักการและเหตุผล

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึน้ ใช้บงั คับเพือ่ ก�ำหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ซึง่ ต้องใช้มาตรการ
ในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ในการด�ำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน
(Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) ก�ำหนด ดังนัน้
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความจ�ำเป็ น ในการตรากฎหมายและความเป็ น เอกภาพ
ของกฎหมาย สมควรน�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
มาก�ำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน  จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ม.ค. - ก.พ. ๖๐
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ทรัพย์สนิ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มรี ปู ร่างซึง่ อาจมีราคา
และอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสาร
ทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทัง้ ทีป่ รากฏในสือ่ อืน่ ใด กระดาษ หรือ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิ
เรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น
“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระท�ำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท�ำที่เป็นความผิด
ตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศ
เกีย่ วกับการก่อการร้ายทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทัง้ นี้ ไม่วา่ การกระท�ำ
ที่เป็นความผิดนั้นได้กระท�ำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
“อาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
ชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
มนุษย์ สัตว์ พืช จ�ำนวนมากหรือต่อสิง่ แวดล้อมอย่างร้ายแรงท�ำนองเดียวกับอาวุธ
ดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
“บุคคลที่ถูกก�ำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติก�ำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงและส�ำนักงานได้ประกาศรายชือ่ นัน้
หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและ
มีค�ำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย
ยักย้าย หรือจ�ำหน่ายซึง่ ทรัพย์สนิ หรือเปลีย่ นสภาพใช้ประโยชน์หรือกระท�ำการ
ใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจ�ำนวน มูลค่า ปริมาณ ท�ำเลที่ตั้ง
หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการธุ ร กรรม” หมายความว่ า คณะกรรมการธุ ร กรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามกฎหมายนี้ และให้ มี อ�ำนาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดยกฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๔) การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๔)
๔.๑) การก�ำหนด ประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรใด ซึ่งเป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย
ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติกำ� หนดรายชือ่ บุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรใด
เป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายและส�ำนักงานเห็นว่ามติหรือ
ประกาศดังกล่าวไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการ
ประกาศรายชื่ อ นั้ น เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก�ำหนดเพื่ อ ด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
มติหรือประกาศดังกล่าว ส่วนการเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ดังกล่าว ให้กระท�ำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล
ที่ถูกก�ำหนดแล้ว
ส�ำหรับการประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายชื่อนั้น กฎหมาย
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานต้องด�ำเนินการโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (มาตรา ๖)
๔.๒) หลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและ
มีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด�ำเนินการแทนหรือ
ตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่า
ผูใ้ ดมีพฤติการณ์เกีย่ วข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสัง่ หรือภายใต้การควบคุมของ
บุคคลนั้น กฎหมายก�ำหนดให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�ำร้องฝ่ายเดียว
ขอให้ศาลมีค�ำสัง่ เป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีค�ำสั่งตามที่ขอ
(๑) ผูน้ นั้ มีพฤติการณ์เกีย่ วข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
(๒) ผู้นั้นด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุม
ของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม (๑) หรือตามข้อ ๔.๑)
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โดยเมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อดังกล่าวแล้ว
กฎหมายก�ำหนดให้ส�ำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
โดยให้ส�ำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
และแจ้งให้บคุ คลดังกล่าวทราบ แต่ทงั้ นีก้ ฎหมายได้ก�ำหนดให้สำ� นักงานสามารถ
ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดได้ ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�ำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนรายชื่อ
ผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ส�ำหรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาของส�ำนั ก งานและ
คณะกรรมการธุรกรรมในการพิจ ารณาเพื่อส่งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์
เกีย่ วข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
ด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น เพื่อให้ศาล
มีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด รวมถึงการให้ส�ำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคล
ที่ ถู ก ก�ำหนดดั ง กล่ า วในข้ า งต้ น นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก�ำหนดในกฎกระทรวง
โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของส�ำนักงานให้ส�ำนักงาน
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ ก่ อ นส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๗)
		
๔.๓) หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือ
บุคคลทีค่ รอบครองทรัพย์สนิ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด กรณีได้มปี ระกาศรายชือ่
บุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๑) หรือ ข้อ ๔.๒) แล้ว
เมื่อส�ำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๑)
หรือข้อ ๔.๒) แล้ว กฎหมายก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานหรือบุคคลทีค่ รอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด�ำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด
หรือของผูก้ ระท�ำการแทนหรือตามค�ำสัง่ ของผูน้ นั้ หรือของกิจการภายใต้การครอบครอง
หรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับ
ทรัพย์สินให้ส�ำนักงานทราบ
(๓) แจ้งให้ส�ำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไป
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด แต่ส�ำหรับบุคคลใดซึง่ ได้ด�ำเนินการ
ตามความในข้อนีโ้ ดยสุจริต กฎหมายได้ก�ำหนดให้บคุ คลนัน้ ไม่ตอ้ งรับผิดแม้กอ่ ให้
เกิดความเสียหายแก่บคุ คลใด เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ เป็นการกระท�ำโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา ๘ และมาตรา ๑๑)   
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๔.๔) การก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง
ปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กฎหมายก�ำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดนโยบายในการ
ประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก�ำหนดมาตรการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
ก�ำหนด (มาตรา ๙)  
๔.๕) การก�ำหนดสิทธิของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๒) หรือผู้ซึ่ง
ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๔.๓)  
กฎหมายก�ำหนดให้บุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๒) หรือผู้ซึ่ง
ถู ก ระงั บ การด�ำเนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิ น ตามข้ อ ๔.๓) อั น เนื่ อ งมาจากมี ก าร
ก�ำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๒) อาจยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อให้
พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้ด�ำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูก
ก�ำหนด
(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
(๓) ขอให้มคี �ำสัง่ อนุญาตให้ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับ
การด�ำเนินการกับทรัพย์สิน๔ (มาตรา ๑๒)  
๔.๖) การก�ำหนดสิทธิของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม
ข้อ ๔.๑) หรือข้อ ๔.๒)
กฎหมายก�ำหนดให้ บุ ค คลอื่ น นอกจากบุ ค คลที่ ถู ก ก�ำหนดตาม
ข้อ ๔.๑) หรือข้อ ๔.๒) อาจยืน่ ค�ำร้องต่อศาลเพือ่ ให้ศาลมีค�ำสัง่ อนุญาตให้ด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ช�ำระหนี้ ที่ ถึ ง ก�ำหนดช�ำระแก่ ผู ้ ที่ ถู ก ระงั บ การด�ำเนิ น การ
กับทรัพย์สินตามข้อ ๔.๓) ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ท�ำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อน
วันที่บัญชีนั้นถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
(๒) ช�ำระดอกเบีย้ หรือดอกผลและเป็นกรณีจ�ำเป็นทีต่ อ้ งช�ำระเงิน
เข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๔.๓)
(๓) ช�ำระหนีซ้ งึ่ ศาลมีค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ผทู้ ถี่ กู ระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๒) เป็นผู้ที่ต้อง
ช�ำระหนี้
กรณีทศี่ าลได้มีคำ� สั่งอนุญาตตามข้อ ๔.๕) (๓) กฎหมายก�ำหนดให้ศาลอาจก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้
มีการน�ำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าว
อาจเป็นช่องทางให้น�ำทรัพย์สนิ ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะก�ำหนดเงือ่ นไขใด ๆ เพิม่ เติมหรือจะเพิกถอน
การอนุญาตนั้นเสียก็ได้.
๔
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(๔) ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๔.๒)
กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตดังกล่าว ถ้าต้องมีการช�ำระหนี้หรือโอนเงิน
เข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๔.๓)
ศาลอาจก�ำหนดเงือ่ นไขตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ป้องกันมิให้น�ำทรัพย์สนิ ไปใช้ในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้ (มาตรา ๑๓)
การด�ำเนินการทางศาลตามข้อ ๔.๒) ข้อ ๔.๕) และข้อ ๔.๖)
กฎหมายก�ำหนดให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น�ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย (มาตรา ๑๔)
๕) การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
(หมวด ๒, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๐)
๕.๑) การก�ำหนด ประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรใด ซึ่งเป็นผู้กระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติกำ� หนดรายชือ่ บุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรใด
เป็นผู้กระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลาย
ล้างสูง และส�ำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายไทย ให้ส�ำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
เพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว ส่วนการเพิกถอนรายชือ่
ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดดังกล่าวนัน้ ก็สามารถกระท�ำได้เมือ่ มีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดแล้ว
ส�ำหรับการประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายชื่อนั้น กฎหมาย
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานต้องด�ำเนินการโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (มาตรา ๑๕)
๕.๒) หลักเกณฑ์และวิธกี ารของผูม้ หี น้าทีร่ ายงานหรือบุคคลทีค่ รอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด กรณีได้มีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ตามข้อ ๕.๑) แล้ว
เมือ่ ส�ำนักงานประกาศรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามข้อ ๕.๑) แล้ว
ให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานหรือบุคคลทีค่ รอบครองทรัพย์สนิ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
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(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือ
ของผู้กระท�ำการแทนหรือตามค�ำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบ
ครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(๒) แจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก ระงั บ การด�ำเนิ น การกั บ
ทรัพย์สินให้ส�ำนักงานทราบ
(๓) แจ้งให้ส�ำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น
(มาตรา ๑๗)
๕.๓) หลักเกณฑ์การด�ำเนินการของส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือ
องค์กรใดกระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลาย
ล้างสูง
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรใดกระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลาย
ล้างสูง ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ๕
อาจพิจารณาส่งเรือ่ งให้กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ส่งค�ำร้องไปยังคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ด�ำเนินการก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ (มาตรา ๑๖)
 	 ๕.๔) การก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่ งหรือแนวทางปฏิบตั ิ
ใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
กฎหมายก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง หรือก�ำหนดมาตรการอื่นใด
ที่ จ�ำเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (มาตรา ๑๘)  

กฎหมายได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานแต่งตัง้ “คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ” ขึน้ เพือ่ พิจารณารายชือ่ ดังกล่าวก่อนส่ง
เรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส�ำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ผูแ้ ทนส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูแ้ ทนกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ผูแ้ ทนส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ผูแ้ ทนส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม และผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยูด่ ว้ ย ทัง้ นี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาก�ำหนดรายชื่อ และหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาของส�ำนักงานและคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ด�ำเนินการพิจารณารายชือ่ แล้ว ให้ส�ำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคราวถัดไป.
๕
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๕.๕) การยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อเพื่อ
ขออนุญาตด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๕.๑)
ผูซ้ งึ่ ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ อันเนือ่ งมาจากการเป็นบุคคล
ทีถ่ กู ก�ำหนดตามข้อ ๕.๑) อาจยืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่
เพือ่ ขออนุญาตด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
ก็ ไ ด้ แต่ ก ่ อ นมี ก ารอนุ ญ าตกฎหมายก�ำหนดให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ก�ำหนดรายชื่ อ ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง กระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ ส่ ง ค�ำร้ อ งไปยั ง
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาค�ำร้องของบุคคล
ที่ ถู ก ก�ำหนดดั ง กล่ า ว และเมื่ อ คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ
หรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัย
เป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ด�ำเนินการไปตามนัน้
(มาตรา ๒๐)  
นอกจากนี้ กฎหมายก�ำหนดให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ เรื่องการ
เก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สนิ มาตรา ๑๑ เรือ่ งการยกเว้นความรับผิด
ให้แก่ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานหรือบุคคลทีค่ รอบครองทรัพย์สนิ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด
ในกรณีที่บุคคลนั้นได้ด�ำเนินการไปตาม ข้อ ๔.๓) (๑) (๒) หรือ (๓) มาตรา ๑๓
เรื่องสิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อศาลของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ตามข้อ ๔.๑) หรือข้อ ๔.๒) และมาตรา ๑๔ เรื่องการด�ำเนินการทางศาล
ตามข้อ ๔.๒) ข้อ ๔.๕) และ ข้อ ๔.๖) มาใช้บงั คับกับการด�ำเนินการตามหมวด ๒ นี้
โดยอนุโลมด้วย
๖) อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส�ำนักงาน (หมวด ๓, มาตรา ๒๑
ถึงมาตรา ๒๒)
๖.๑) อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๒๑)
(๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามกฎหมายนี้
(๒) ก�ำหนดแนวทางในการก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
(๓) ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ จี่ �ำเป็นเพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีท่ �ำรายงานหรือ
บุคคลอื่นใดด�ำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
๖.๒) อ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(มาตรา ๒๒)
(๑) ให้ค�ำแนะน�ำหรือชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั แิ ก่ผมู้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
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(๒) ก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไป
ตามกฎหมายนี้ รวมถึงการด�ำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนี้
(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
การตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การยึด อายัด หรือริบทรัพย์สินตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น
๗) บทก�ำหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๒๗)
๗.๑) บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ ๔.๓) (๑) หรือ (๒) หรือข้อ ๕.๒) (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และส�ำหรับ
ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ ๔.๓) (๑) หรือ (๒) หรือข้อ ๕.๒) (๑) หรือ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำ
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิด ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ (มาตรา ๒๓)
๗.๒) ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๓) (๓) หรือ
ข้อ ๕.๒) (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ
๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำ
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิด ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ (มาตรา ๒๔)
๗.๓) ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือด�ำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่า
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สนิ หรือจากการด�ำเนินการนัน้ เป็นบุคคล
ที่ถูกก�ำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการด�ำเนินการนั้นถูกน�ำ
ไปใช้เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดหรือของบุคคล
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย
และการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท� ำ ลายล้ า งสู ง พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อการร้าย ผูน้ นั้ กระท�ำความ
ผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๒ ปี
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตัง้ แต่ ๔๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือ
ด�ำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ
ด�ำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
การด�ำเนินการนั้นถูกน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคล
ทีถ่ กู ก�ำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูส้ นับสนุนหรือผูส้ มคบกันในการกระท�ำความผิดดังกล่าวมาในข้างต้น
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระท�ำความผิดนั้น
นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดหรือพยายามกระท�ำความผิด หรือเป็น
ผูส้ นับสนุนหรือผูส้ มคบในการกระท�ำความผิดดังกล่าวมาในข้างต้น ต้องระวางโทษ
ปรับตัง้ แต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากการกระท�ำความผิด
ของนิติบุคคลดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิด ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ทั้งนี้ กฎหมายก�ำหนดให้ความผิดตามข้อ ๗.๓) นี้ เป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๒๕)
๗.๔) ความผิดตาม ๗.๑) ๗.๒) และ ๗.๓) ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท�ำ
ความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๒๖)  
๗.๕) ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
แม้จะกระท�ำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระท�ำความผิดหรือผู้ร่วมกระท�ำความผิดคนใดคนหนึ่ง
เป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
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(๒) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�ำโดยประสงค์
ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�ำนัน้ เป็นความผิด
ตามกฎหมายของรัฐที่การกระท�ำเกิดขึ้นในเขตอ�ำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้น
ได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๒๗)  
๘) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙)
กฎหมายก�ำหนดให้บรรดาประกาศรายชือ่ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดซึง่ อาศัย
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
และยังมิได้ถกู เพิกถอนรายชือ่ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด ให้ถอื เป็นรายชือ่ ของบุคคล
ที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๒๘)  
ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
กฎหมายนี้ใช้บังคับ
โดยการด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามกฎหมายนี้
กฎหมายก�ำหนดให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ซึง่ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้กใ็ ห้รฐั มนตรีรายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๒๙)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๐ ผูใ้ ดกระท�ำการนอกราชอาณาจักรซึง่ เป็นความผิดตามมาตราต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘
และมาตรา ๙ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท�ำนั้นอีก ถ้า
(๑) ได้มีค�ำพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ
(๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว
ถ้าผู้ต้องค�ำพิพากษาได้รับโทษส�ำหรับการกระท�ำนั้นตามค�ำพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นโทษ
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงโทษที่ผู้นั้น
ได้รับมาแล้ว”.
๖

ม.ค. - ก.พ. ๖๐

จุลนิติ
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