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พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพ ย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ
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ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง
สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น
“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทําที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทําที่เป็น
ความผิดนั้นได้กระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
“บุคคลที่ถูกกําหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ
ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทํา
อันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคําสั่ง
ให้เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
“ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจําหน่าย
ซึ่งทรัพ ย์สินหรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทําการใด ๆ ต่อทรัพ ย์สินอันจะส่งผลเปลี่ย นแปลง
ต่อจํานวน มูลค่า ปริมาณ ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย
ให้สํานัก งานเสนอรายชื่ อดังกล่ าวไปยั งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรมเพื่ อมีคําสั่ง ประกาศรายชื่ อ
เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เมื่อมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดแล้ว
มาตรา ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมของ
บุคคลนั้น ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการ
พิจารณายื่นคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคําสั่งตามที่ขอ
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(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
(๒) ผู้นั้นดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนดตาม (๑)
หรือ ตามมาตรา ๔
ทั้งนี้ พฤติการณ์เกี่ย วข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอยู่ในวันที่ศาล
มีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด
ให้สํานักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ให้สํานักงานโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา
ยื่นคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสํานักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และวรรคสาม
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสํานักงาน
ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้สํานักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดําเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๖ ให้สํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕
พร้ อมทั้ งแจ้ งให้ บุ คคลที่ ถู กกํ าหนดและผู้ มี หน้ าที่ รายงานหรื อบุ คคลที่ ครอบครองทรั พ ย์ สิ นของบุ คคล
ที่ถูกกําหนดดําเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงั บ การดํ าเนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิน ของบุค คลที่ถู ก กํ า หนด หรื อ ของผู้ ก ระทํ า การแทน
หรือตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการให้สํานักงานทราบ
(๓) แจ้งให้สํานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและแจ้งรายชื่อไปยังบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดําเนินการ
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกัน
มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกําหนดมาตรการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๘ ผู้ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรา ๖ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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มาตรา ๙ บุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
ตามมาตรา ๖ อันเนื่องมาจากมีการกําหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ อาจยื่นคําร้องต่อศาล
เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้ดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
(๓) ขอให้มีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
กรณีมี คําสั่งอนุ ญาตตาม (๓) ศาลอาจกํ าหนดเงื่ อนไขใด ๆ ที่จํ าเป็นเพื่ อป้ องกันมิให้มี การนํ า
ทรั พย์ สิน ไปใช้ในการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายด้ว ยก็ ได้ และหากปรากฏข้ อเท็ จจริงว่ า
การอนุ ญาตดั งกล่ าวอาจเป็ นช่ องทางให้ นํ าทรั พย์ สิ นไปใช้ ในการสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ าย
ศาลจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๑๐ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ อาจยื่นคําร้อง
ต่อศาลเพื่อให้มีคําสั่งอนุญาต ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖
ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทําขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
(๒) เป็นการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจําเป็นที่ต้องชําระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖
(๓) เป็น การชําระหนี้ซึ่งศาลมีคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้ผู้ที่ถูกระงับการดําเนิน การกับทรัพ ย์สิน
อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ เป็นผู้ที่ต้องชําระหนี้
(๔) ให้ดําเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕
กรณีมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชําระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของ
ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกัน
มิให้นําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้
มาตรา ๑๑ การดําเนินการทางศาลตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง
และให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดแนวทางในการกํากับดูแ ล ตรวจสอบ ติด ตาม และประเมิน ผล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่จําเป็ น เพื่อให้ผู้มีห น้าที่ทํารายงานหรือบุคคลอื่น ใดดําเนิน การ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึง
การดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๓) รับหรือส่ง รายงานหรือข้อมูลที่จะเป็น ประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคสองเกิ ดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการ หรือไม่ก ระทําการอัน เป็น หน้าที่ที่ต้ องกระทําของกรรมการ ผู้จัด การ หรือบุคคลใด
ซึ่ง รับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งานของนิ ติบุ คคลนั้น บุ คคลดัง กล่ า วต้ อ งระวางโทษจํ าคุ ก ไม่ เกิ น สามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๓) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่การกระทําความผิด ตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการ หรือไม่ก ระทําการอัน เป็น หน้าที่ที่ต้ องกระทําของกรรมการ ผู้จัด การ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน งานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน หนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สินหรือดําเนิน การ
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดําเนินการนั้น
เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
ผู้นั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น
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ผู้ใ ดพยายามกระทํ าความผิด ตามวรรคหนึ่ ง ผู้นั้ น ต้ องระวางโทษสองในสามส่ ว นของโทษ
ที่ได้กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ท่ีต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมี
อํานาจตามกฎหมายในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการกําหนดความผิด
ฐานก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผูก้ ่อการร้าย ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามเรื่องดังกล่าว โดยให้มีการจัดทํารายชื่อบุคคลทีถ่ ูกกําหนด การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด การกําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
การกํ าหนดอํ านาจหน้า ที่ ของคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิ นและสํ านั ก งานป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการกําหนดโทษ
สําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําใดที่เป็นการก่อการร้าย
ซึ่งรวมถึง การสนับ สนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือ กรณีอื่นใดที่มีวัตถุป ระสงค์จ ะนําไปใช้ในการก่อการร้าย
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

