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บทคัดย่อ 

 

วิทยานิพนธ์เล่มนี มุ่งศึกษาแนวความคิดและหลักการของกฎหมายทีเกียวข้อง 

กับมาตรการดําเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีนํามาใช้ในการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกฎหมายทีใช้อยู่ใน 

ประเทศไทยว่าย ังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

อันส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงานพบกับอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามองค์กรก่อการร้าย 

อย่างมีประสิทธิภาพ   แม้ว่าประเทศไทยจะได้แก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพือสร้างมาตรการ 

ในการสกัดกันการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้ายโดยบัญญัติให้การกระทําความผิด 

ฐานก่อการร้ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

เพือใช้มาตรการการรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินในการตรวจสอบ

เส้นทางการเงินแต่ก็ย ังไม่เพียงพอ นอกจากนีย ังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายทีเกียวกับ 

การดําเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ และนิวซีแลนด์  

ผลการศึกษาพบว่า การก่อการร้ายในปัจจุบันมีลักษณะทีเป็นการก่อการร้าย 

ระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และได้พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการทีแตกต่างออกไปจากเดิม 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยซึงส่งผลให้เกิดการทําลายล้างอย่างรุนแรงและมหาศาล  

ซึงส่งผลกระทบกับประชาคมโลกอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ในส่วนของประเทศไทยก็ประสบกับ

เหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ งของ 

การก่อการร้าย  แม้รัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่สถานการณ์ก็ย ังไม่ดีขึน 

มาตรการทางกฎหมายทีนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   รวมทังกฎหมายภายในของประเทศไทยทีเกียวกับ 

การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายย ังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในเรืองการตรวจสอบ 
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การสนับสนุนทางด้านการเงินทีใช้ในการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิงทรัพย์สินทีใช้ 

ในการก่อการร้ายซึงอาจมีแหล่งทีมาจากเงินทุนทีถูกกฎหมายและแหล่งเงินทุนทีผิดกฎหมายก็ได้ 

เช่น  องค์กรทีไม่แสวงหากําไร  

ด้วยเหตุนีจึงมีความจําเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายทีเกียวกับองค์กรทีไม่แสวงหากําไร  เพือวิเคราะห์หามาตรการ

ทางกฎหมายทีเหมาะมาใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงมาตรการต่าง ๆ ทีใช้ในการตรวจสอบเส้นทาง

การเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีใช้สนับสนุนการก่อการร้าย เพือให้ประเทศไทยสามารถ

บรรลุว ัตถุประสงค์ในการสกัดกันเงินทุนทีนํามาใช้ในการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 

This thesis aim to research concept and principle of laws related to the legal measure 

to enforce on the properties of the non-for-profit organization who giving the financial support to 

terrorism by analyzing legal problems of current Thai Laws which is not applicable sufficiently. 

As a result, these problems lead many barriers to the officials to prevent and defeat the terrorism 

efficiently. Nowadays, although Thailand attempt to establish legal measure to depress the 

financial supporting to the terrorism by stipulated the terrorism as one of the predicate offence of 

the Anti-Money Laundering Act 2542 BE. but it is still inadequate in practice. Moreover, this 

thesis is also study on legal measures to enforce non-for-profit organizations who supporting to 

the terrorism in other countries like United States, England and New Zealand.        

The result of this research found that the terrorism in present time are almost the 

international operation which has developed in a difference way and using high  technology that 

can causes severe demolishment and affect to the World Community unavoidably . Three 

southern provinces crisis in Thailand reflect one kind of those terrorism and although Thai 

government always endeavor to resolve this problems in several methods but this situation has 

never been improved. The legal measure in Thailand at a present , such as Criminal law, Anti-

Money Laundering Act 2542 and other Thai Laws related to prevent and defeat terrorism are not 

enough for investigation the resources of the fund of the organization that may supporting to the 

terrorism especially the non-for-profit Organization.   

Therefore, the Author has particularly studied on ANTI-Money Laundering Act 2542 

and other laws related to non-for-profit organizations to analyze the appropriate legal measure 
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which applicable and enforceable in investigation and tracking money to non-for-profit 

organization efficiently.   
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การก่อการร้าย (Terrorism)  เป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ ซึงสร้างความหวาดกลัวไปทัวโลก 

รวมถึงประเทศไทย นานาประเทศทัวโลกได้หันมาให้ความสําคัญกับปัญหานีจากการเกิดเหตุการณ์

เมือวันที 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ผู ้ก่อการร้ายได้ทําการจีเครืองบินพาณิชย ์พุ่งเข ้าชนอาคาร

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และตึกเพนตากอน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชาชนล้มตายเป็นจํานวนมาก

จากปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายทีมีเครือข่ายเชือมโยงถึงกันทัวโลก มีการสนับสนุนให้ความ

ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนเพือการก่อการร้ายในลักษณะ

ทีเป็นการเกือกูลกันเป็นปัจจัยทีทําให้การก่อการร้ายย ังคงดําเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง

หรือสินสุดลง 

กลุ่มก่อการร้ายได้พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการทีแตกต่างออกไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็น

เรืองเป้าหมายของการก่อการร้าย จากเดิมทีมุ่งเน้นเจ้าหน้าทีรัฐ หรือสถานทีสําคัญของทางราชการ

ต่าง ๆ ได้ขยายเป้าหมายไปย ังสถานทีทีมีประชาชนอาศัย หรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ เช่น  สถานบันเทิง 

ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ตลอดจนระบบการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น  การปฏิบัติการแต่ละครัง

มีการศึกษาวางแผนเตรียมตัวมาเป็นเวลานาน รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทีทันสมัย เช่น 

ระเบิดชีวภาพ อาวุธเคมี กัมมันตภาพรังสี ส่งผลให้เกิดการทําลายล้างอย่างรุนแรง และสูญเสียอย่าง

มหาศาล 

เหตุจากภัย คุกคามในเรืองการก่อการร้าย  ทําให้คณะมนตรีความมันคงแห่ง

สหประชาชาติ ได้ออกมติคณะมนตรีความมันคงฯ ที 1373 (2001)  เมือว ันที  28 กันยายน ค.ศ. 2001 

รวมทังข้อมติทีเกียวข้องอีกหลายฉบับ  โดยอาศัยอ ํานาจตามหมวด 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติว่า

ด้วย “การดําเนินการเกียวกับการคุกคามสันติภาพ การละเมิดสันติภาพและการกระทําการรุกราน” 

ซึ งการวินิจฉัยของคณะมนตรีความมันคงฯ ดังกล่าว  มีผลผูกพันบรรดาประเทศสมาชิก

สหประชาชาติทังหลาย  รวมทังประเทศไทยด้วยทีจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ทีมติฯ ระบุ 

อาทิ ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทําทีเป็นการก่อการร้ายรวมถึงการ

กําหนดให้การสนับสนุนทางทรัพย์สินทีมีวตัถุประสงค์จะนําไปใช้ด ําเนินการก่อการร้าย  หรือการ

เป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้าย เป็นความผิดทางอาญา 
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ในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อมติคณะมนตรีความมันคงฯ  ดังกล่าว ประเทศไทย

ได้ตราพระราชกําหนดแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546  และพระราชกําหนดแก้ไข

เพิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 โดยรัฐสภาได้ลงมติอนุมัติ

พระราชกําหนดทังสองฉบับและได ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือว ันที 27 เมษายน 

พ.ศ. 2547  สาระสําคัญของการแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา คือ ก ําหนดฐานความผิด

เกียวกับการก่อการร้าย  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้  จัดหาเงิน  วางแผน  เตรียมการ หรือ

ช่วยเหลือเพือการก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญาด้วย โดยมีบทลงโทษสูง  นอกเหนือจากการเพิม

บทบัญญัติความผิดข้างต้นแล้วย ังได้นําความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามมาตรา 135/1 ถึงมาตรา 

135/4  มาบัญญัติไว ้ในมาตรา 7  แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย เพือให้ประเทศไทยมีเขตอํานาจ

ศาลครอบคลุมถึงการกระทําเกียวกับการก่อการร้ายทีได้กระทํานอกราชอาณาจักรและสามารถ

ลงโทษได้  ตลอดจนนําความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามมาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/4  ก ําหนด

เป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  ทังนี เพือ

เป็นกฎหมายรองรับในการปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมันคงฯ ในส่วนของมาตรการระงับ

การสนับสนุนทางการเงิน1 

การทีประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพืนที 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซึ งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึงของการก่อการร้าย แม้รัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วย

วิธีการต่าง ๆ แต่สถานการณ์ก็ย ังไม่ดีขึน และได้ทวีความรุนแรงยิงขึน ปรากฏเป็นข่าวทางหน้า

หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์แทบทุกวัน  รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการแก้ไขกฎหมาย

บัญญัติการกระทําความผิดเกียวกับการก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญาโดยกําหนด

องค์ประกอบความผิดและบทลงโทษไว้ในมาตรา 135/1  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไข 

พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  สาระสําคัญก็เพือ

กําหนดฐานความผิดการก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยนํากฎหมายทังสองฉบับมาใช้เป็นเครืองมือในการติดตามธุรกรรม

ทางการเงินทีเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มการก่อการร้ายทีกระทําผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ  อันเป็น

การป้องกันมิให้ผู ้ ก่อการร้ายนําเงินเหล่านีมาใช้สนับสนุนการก่อการร้ายได ้

                                                        
1  ชาตรี  พรรจนานันท.์  (2549, มีนาคม).  “พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการ

ต่อต้านการดําเนินการปราบปรามการก่อการร้าย.”  วารสารนิติศาสตร์,  ปีที 35,  ฉบับที 1.  หน้า 

131-132. 
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แม้ว่าประเทศไทยจะได้แก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพือสร้างมาตรการในการสกัดกันการ

สนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้ายโดยบัญญัติให้การกระทําความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพือใช้มาตรการการรายงานการ

ทําธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินในการตรวจสอบเส้นทางการเงินแต่ก็ย ังไม่เพียงพอ 

เพราะกลุ่มก่อการร้ายได้หลีกเลียงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินผ่านสถาบันการเงิน โดย

เปลียนไปใช้วิธีการอืน ๆ ทีทางราชการไม่ค่อยให้ความสนใจ และยากต่อการตรวจสอบแหล่งทีมา

ของเงิน เช่น การสนับสนุนทางการเงินผ่านทางองค์กรทีไม่แสวงหากําไรในรูปของเงินบริจาค เพือ

ใช้เป็นทางผ่านของเงินทุนทีใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้าย โดยองค์กรก่อการร้ายอาจก่อตัง

องค์กรทีไม่แสวงหากําไรขึนเพือบังหน้าให้ตนดูเสมือนเป็นองค์กรทีถูกกฎหมาย  โดยทําหน้าที

เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการว่าจ้าง

หรือส่งคนของกลุ่มก่อการร้ายเข้าไปแฝงตัวอยู่ในองค์กรทีไม่แสวงหากําไรแล้วดําเนินการในเรืองที

ได้รับมอบหมายจากกลุ่มก่อการร้าย เป็นต้น โดยทีผู ้บริจาคทีเป็นผู ้สุจริตมิได้เกียวข้อง หรือ

รับทราบถึงพฤติกรรมในการกระทําของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าว 

เหตุใดองค์กรทีไม่แสวงหากําไรจึงถูกใช้เป็นเครืองมือในการสนับสนุนเงินทุนแก่การ

ก่อการร้าย และมาตรการในการรายงานการทําธุรกรรมผ่านผู ้มีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรม

เพียงพอหรือไม่ในการสกัดกันเงินทุนแก่การก่อการร้ายผ่านองค์กรทีไม่แสวงหากําไร จึงเป็น

วัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว เพือป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย  รวมทังการกําหนดแนวทางเพือหามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินผ่านองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

1.2  วัตถประสงค์ของการุ ศึกษา 

1.2.1 เพือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในการ

ตรวจสอบการดําเนินการทางการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

1.2.2 เพือหามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมิให้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรตกเป็น

เครืองมือในการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย 

1.2.3 เพือศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการทีเกียวข้องกับ

การตรวจสอบการดําเนินการทางการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร เพือรองรับมาตรการตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ  
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

การแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ก ําหนดให้ความผิดเกียวกับการก่อการร้าย

เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542    ก ําหนดให้ความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

เป็นความผิดมูลฐานที 8  ย ังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเขตพืนที 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อันเกิดจากการก่อความไม่สงบของกลุ่มก่อการร้ายได้  เหตุดังกล่าวนําไปสู่ความ

สูญเสียของบุคลากร เศรษฐกิจ และปัญหาด้านความมันคง  สิงหนึงทีจะช่วยลดปัญหาความรุนแรง

ได ้คือ การสกัดกันความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายผ่านองค์กรทีไม่แสวงหากําไร   

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายทีใช้ก ํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรเป็นกฎหมายค่อนข้างเก่า  

ว ัตถุประสงคใ์นการประกาศใช้กฎหมายในเวลานันเพือกําหนดวิธีการจัดตัง ขอบเขตวตัถุประสงค ์

ขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร และควบคุมการดําเนินงานทัว ๆ ไป แต่เนืองจากในปัจจุบันกลุ่ม 

ก่อการร้ายได้มีการใช้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรมาเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงิน ดังนัน ควรมี

มาตรการทีชัดเจนในการตรวจสอบการดําเนินการด้านการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรเพือ

ป้องกันมิให้มีการใช้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

จึงเกิดสมมติฐานว่า  หากมีการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกียวกับ

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการธุรกรรมในการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินการด้าน

การเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรแล้วจะเป็นการลดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ได้อีกช่องทางหนึง 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยเอกสาร (Docmentary  Research)  ด้วยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา 

หนังสือ ตัวบทกฎหมาย รวมทังข้อมูลทางอินเตอร์เนต ทังประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทัง

บทความและเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง เพือประมวลเป็นข้อแสนอแนะต่อไป 

 

1.5  วิธดีําเนินการศึกษา 

การวิจัยครังนีมุ่งทีจะศึกษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เพือศึกษาหา

แนวทางและมาตรการทางกฎหมาย เพือกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ

ประเทศไทยในส่วนทีเกียวข้องกับการดําเนินการด้านการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร  มิให้

ตกเป็นเครืองมือในการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย และให้การดําเนินงานขององค์กรทีไม่

แสวงหากําไรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู ้บริจาคทีสุจริต 
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1.6  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ  ใน

การตรวจสอบการดําเนินการทางการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

1.6.2 เพือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันมิให้องค์กรทีไม่

แสวงหากําไรตกเป็นเครืองมือในการสนบัสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย 

1.6.3 เพือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือมาตรการทีเกียวข้องกับการ

ตรวจสอบการดําเนินการทางการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร เพือรองรับมาตรการตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ  
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บทที  2 

ความเป็นมา  แนวคิดเกียวกับการก่อการร้าย และองค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

 

2.1 ความเป็นมา  แนวคิด และลักษณะการกระทําความผิดเกียวกับการก่อการร้าย 

2.1.1  ความเป็นมา 

ปัจจุบันนีโลกเราเผชิญกับสงครามทีเรียกว่า “สงครามการก่อการร้าย” เป็นการต่อสูโ้ดย

ใชค้วามรุนแรง หรือการข่มขู ่ด้วยความรุนแรง อันเนืองมาจากความขัดแย ้งทางความคิด อุดมการณ์ 

เชือชาติ ศาสนา ผลประโยชน์ ทังภายในประเทศและระดับนานาชาติ “การก่อการร้าย” (Terrorism) 

เป็นคํามาจากภาษาฝรังเศส  terrour ซึ งมีรากศัพทม์าจากภาษาละติน คือ terror, ris แปลว่า 

หวาดกลัว  การก่อการร้ายในสมัยใหม่ถือกําเนิดจากเหตุการณ์รุนแรงทางในฝรังเศส ซึงเป็นยุค

ปฏิว ัติฝรังเศส (French Revolution 1789-1795)2 หลังการปฏิวัติเปลียนแปลงการปกครอง 

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบสาธารณรัฐ เมือปี พ.ศ. 2332  เนืองจากได้มีประชาชน

กลุ่มหนึงพยายามก่อความไม่สงบขึนโดยใช้ว ัตถุระเบิดเป็นอาวุธ ส่งผลให้มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต

จ ํานวนมาก รวมทังทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายอยู่เสมอ รัฐบาลฝรังเศสได้

ด ําเนินการปราบปรามและลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรุนแรง  ดังนัน ชาวฝรังเศสจึงได้เรียกการกระทํา

อันรุนแรงนนัว่า “Terrorism” และเรียกการปกครองของรัฐบาลฝรังเศสในห้วงเวลาระหว่างปี  

พ.ศ. 2336 - 2337 ว่า “ยุคแห่งความหวาดกลัว” (Reign of Terror) ซึงเป็นการอธิบายถึงลักษณะ 

การกระทําของรัฐบาลฝรังเศส  ตังแต่นันมาคําว่า  “terrorism” ก็ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวาง 

ในการอธิบายถึงพฤติกรรมทีรุนแรง แต่ถึงแม้ว่าค ําว่า “terrorism” จะเพิงเกิดขึนในเร็ว ๆ นี   

แต่ยุทธวิธีของการก่อการร้ายก็ได้เกิดขึนมานานแล้ว โดยขบวนการปาเลสไตน์โบราณของชาวยิว 

Sicarii และกลุ่มหัวรุนแรงได้นํามาใช้เป็นครังแรกในการต่อต้านผู ้ปกครองชาวโรมัน 

ปัจจุบันการก่อการร้ายมีอยู่ทุกมุมโลก ในรัสเซียมีการก่อการร้ายโดยพวกมุสลิม

ในเชคเนียซึงต้องการแยกรัฐออกมาเป็นเอกราชปกครองตนเอง การก่อวินาศกรรมเกิดขึนมากจน

รัสเซียทนไม่ไหวต้องส่งทหารเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง ผู ้คนเสียชีวิตไปจํานวนมาก แต่ในทีสุด

เหตุการณ์ในเชคเนียก็สงบลง  

 

                                                
 2  Jonathan R. White.  (2002). Terorism An Introduction. (3rd ed.).  p.5. 
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ในฟิลิปปินส์มีการก่อการร้ายโดยชาวมุสลิมทีเรียกว่ากลุ่มอาบูซาย ับ อยู่บนเกาะบาซิลัน

มีอาชีพสังหารคนทีเป็นชาวฟิลิปปินส์ และจับคนต่างชาติไปเรียกค่าไถ่หากเจรจาตกลงกันไม่ได้ก็

ตัดหัวทิงไป รัฐบาลของนางอาโรโยส่งทหารเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง พ.ศ. 2545 นางอาโรโย

กล่าววา่จะไม่มีการเจรจากับพวกก่อการร้ายและจะทําการปราบปรามโดยเด็ดขาด จากการสืบสวน

ในทางลับขบวนการอาบูซาย ับได้รับการสนับสนุนจากนายอุสมาน บินลาเดน หัวหน้าผู ้ ก่อการร้าย

ของโลกทีสหรัฐฯ ต้องการตัว 

พวกก่อการร้ายทีไม่ใช่มุสลิม ได้แก่ พวกกองทัพปลดแอกไอริช (IRA - Irish 

Republican Army) ทีอยู่ทางเหนือของประเทศอังกฤษ ต่อสู้กับรัฐบาลกลางมาหลายสิบปี ชอบวาง

ระเบิดตามทีต่าง ๆ เป็นประจํา  จนรัฐบาลอังกฤษต้องส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์ 

การก่อการร้ายทีสะเทือนโลก ได้แก่ เหตุการณ์ว ันที 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทีพวกก่อ

การร้ายนําเครืองบินพุ่งเข้าชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนิวยอร์ค และทีกระทรวงกลาโหมของ

สหรัฐอเมริกา ทําให้ผู ้บริสุทธิเสียชีวิตไปเกือบ 6,000 คน  สหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติการตอบโต้โดย

การระดมพล 50,000 คน ส่งเรือบรรทุกเครืองบินและเรือรบชนิดต่างๆ เข้าไปในอ่าวเปอร์เซียบุก

เข้าไปอยู่ในหลายประเทศแถบตะวันออกกลาง แล้วส่งเครืองบิน ทังทางเรือ และทางบกเข้าถล่มหัว

เมืองสําคัญ  ๆในอาฟกานิสถานทีคาดว่า นายอุสมาน บินลาเดน หลบซ่อนอยู ่

สําหรับประเทศไทย  เหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึนในเขตจังหวัดภาคใต้ วิธีก่อการร้าย

ทีผ่านมามีมากมาย เช่น การจับคนไปเรียกค่าไถ่ การนําระเบิดไปวางตามสถานทีต่าง ๆ หลายแห่ง 

เช่น รางรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดสด การเผาศาลากลางจังหวัด  และเผาโรงเรียน เป็นต้น ประเทศ

ไทยมิได้ให้ค ํานิยาม “การก่อการร้าย”  มีเพียงในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดเกียวกับ

การก่อการร้าย และกําหนดโทษในการกระทําความผิดไว ้(มาตรา 135/1- มาตรา 135/4 )  เมือ

พิจารณาจากเจตนารมณ์ของการบัญญัติความผิดเกียวกับการก่อการร้าย  โดยพิจารณาคุณธรรมทาง

กฎหมายอันเป็นประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันทีกฎหมายคุ้มครอง  หรือประโยชน์ที

กฎหมายคุ้มครอง3  เห็นได้ว่า การเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยบัญญัติความผิดการก่อการ

ร้ายมีเจตนารมณ์ เพือมุ่งคุ้มครองความสงบสุขของประชาชน  อาจกล่าวได้ว่าค ํานิยามของการก่อ

การร้าย  หมายถึง  การกระทําความผิดโดยใช้ก ําลังประทุษร้าย หรือกระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพของผู ้ อืน ทําใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโครงสร้าง

พืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไม่ว่าของรัฐใด บุคคลใด 

                                                
3
  คณิต ณ นคร.  (2547).  กฎหมายอาญาภาคทัวไป  พิมพ์ครังที 2.  หน้า 116-119. 
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หรือสิงแวดล้อม โดยเป็นการกระทําเพือขู ่เข็ญ หรือบังคับรัฐบาล ไม่ว่าประเทศใดหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ หรือสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

อาจใหค้ ํานิยามสัน  ๆของการก่อการร้ายได้ว่า “การก่อการร้ายเป็นการข่มขู ่ของบุคคล

หรือองค์กรทีมีเจตจํานงในการใช้ความรุนแรงกับพลเรือน หรือมีพลเรือนเป็นเป้าหมายเพือให้บรรลุ

ว ัตถุประสงค์ทางการเมือง” นิยามการก่อการร้ายจึงวางอยู่บนพืนฐาน 3 ปัจจัยสําคัญ ๆคือ 

1)  แก่นสาระสําคัญของกิจกรรมการก่อการร้าย คือ การใช้หรือข่มขู ่ว่าจะใช้ความ

รุนแรง ตามคํานิยามเช่นนี กิจกรรมใด ๆ ก็ตามทีไม่เกียวข้องกับ “ความรุนแรงหรือการข่มขู ่ใช้

ความรุนแรง” จึงไม่ถูกจัดเข้าข่ายว่าเป็นการก่อการร้าย (รวมไปถึงการประท้วงทีไม่ใช้ความรุนแรง  

เช่น การหยุดงานประท้วง การเดินขบวนประท้วงอย่างสงบ)  

2)  เป้าหมายของการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ มักเกียวข้องกับ “การเมือง” (อาจมี

แรงจูงใจทางด้านอุดมการณ์ ศาสนา หรืออืนๆ ทีอยู่เบืองหลังว ัตถุประสงค์ทางด้านการเมือง) 

กล่าวคือ เป้าหมายหลักของการกระทําก็เพือสร้างความเปลียนแปลงทางการเมืองจากทีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันไปสู่แนวทางทีกลุ่มก่อการร้ายต้องการ เพือเปลียนแปลงกลุ่มอํานาจในรัฐบาล หรือเพือ

เปลียนแปลงนโยบายทางด้านสังคมและเศรษฐกิจและอืน ๆ เหล่านีเป็นต้น และหากเป้าหมายของ

การก่อการหรือการกระทําการใด ๆ ทีไม่เกียวข้องกบัการเมืองแล้วการกระทํานันก็ไม่ถูกจัดเป็นการ

ก่อการร้าย แต่หากเป็นการกระทําด้วยความรุนแรงใด ๆ ต่อชีวิตของพลเรือนโดยปราศจาก

วัตถุประสงค์ทางด้านการเมืองแล้วการกระทํานันก็เป็นเพียงการกระทําทีผิดกฎหมายอาญาเป็น

อาชญากรรมหรือเป็นเพียงการกระทําของคนวิกลจริตทีไม่เกียวกับการก่อการร้ายแต่อย่างใด  

3)  เป้าหมายของการก่อการร้าย คือ “ชีวิตของพลเรือน” ด้วยเหตุนีจึงมีการแยกความ

แตกต่างระหว่างคําว่า “การก่อการร้าย” และ “ความรุนแรงทางด้านการเมืองประเภทอืน ๆ” เช่น 

สงครามแบบกองโจร การจราจลของเหล่าประชาราษฏร์ เป็นต้น การก่อการร้ายได้แสวงหา

ประโยชน์จากส่วนทีเป็นจุดอ่อนของพลเรือนในสังคมนันก็คือ การสร้างความกังวลใจหรือความ

หวาดกลัวแก่กลุ่มพลเรือนโดยมีการเผยแพร่ภาพการสังหารพลเรือน การระเบิดในทีชุมชนต่าง ๆ 

อย่างต่อเนืองของบรรดาสือมวลชน  

ประเภทการก่อการร้าย4  

ประเภทของการก่อการร้ายมีลกัษณะแตกต่างกันไป  อาจพิจารณาแบ่งประเภทการก่อ

การร้ายโดยอาศัยปัจจัย 4 ประการ คือ  

1. จ ําแนกตามหลักดินแดน  

                                                
4  http://www.geocities.com/terrorismstudies/terrorism1_book.htm. 
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2 จ ําแนกตามอุดมการณ์ทางการเมือง  

3. จ ําแนกตามวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม    

4. การก่อการร้ายโดยรัฐ 
 

1.  จ ําแนกตามหลักดินแดน  อาจแบ่งประเภทของการก่อการร้ายได้เป็น 3 ประเภท คือ  

 (1)  การก่อการร้ายภายในประเทศ หมายถึง การต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรงของ

ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศ ซึงมุ่งต่อต้านรัฐบาลประเทศของตน การปฏิบัติการจะกระทํา

เฉพาะภายในประเทศตนไม่กระทําข้ามประเทศ และมักจะไม่มีการปฏิบัติการร่วม (Joint 

Operations) หรือการร่วมมือประสานงานในการต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธกับขบวนการก่อการร้าย

ภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศอาจได้รับการสนับสนุนด้าน

ขวัญกําลังใจ (Morale) และด้านวัตถุ (Material) จากภายนอกประเทศได้  ขบวนการก่อการร้าย

ภายในประเทศ ได้แก่ อดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, โจรก่อการร้าย (จกร.), กลุ่มกบฏ

ทมิฬในศรีลังกา, แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติคอร์ซิกันในฝรังเศส เป็นต้น  

 (2)  การก่อการร้ายข้ามประเทศ หมายถึง การก่อการร้ายของขบวนการก่อการร้าย

ภายในประเทศ  ซึงโดยปกติมักกระทําโดยขบวนการเดียวไม่มีการเชือมโยงหรือปฏิบัติการร่วมกับ

ขบวนการก่อการร้ายภายนอกประเทศ และเป้าหมายของการก่อการร้ายก็มุ่งกระทําการต่อต้าน

รัฐบาลของตนเช่นเดียวกับการก่อการร้ายประเภทแรก แต่แตกต่างกันทีการก่อการร้ายข้ามประเทศ

จะปฏิบัติการไม่จ ํากัดอยู่เฉพาะภายในประเทศทีขบวนการของตนเคลือนไหวอยู่  เช่น ขบวนการ

คอมมานโดญิฮาดในอินโดนีเซีย (Commando Jihad Movements) ปล้นยึดเครืองบินโดยสาร สาย

การบินการูดาของทางการอินโดนีเซียมาลงย ังสนามบินดอนเมืองของไทย ระหว่างว ันที  28-31  

มี.ค.2524  โดยบีบบังคับให้รัฐบาลอินโดนีเซียดําเนินการตามข้อเรียกร้องของตน    นอกจากนี ย ังมี

ขบวนการก่อการร้ายทีกระทําการก่อการร้ายข้ามประเทศทีสําคัญได้แก่ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

ชาวซิกห์,  แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโรในฟิลิปปินส์,  กองทัพสาธารณรัฐไอริช (IRA) เป็นต้น  

  (3)  การก่อการร้ายระหว่างประเทศ หรือ การก่อการร้ายสากล หมายถึง  การก่อการ

ร้ายซึงมีการร่วมมือกัน กระทําการโดยขบวนการหลายขบวนการทีมีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ตังแต่สอง

ขบวนการขึนไป  เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมืองของขบวนการใดขบวนการหนึง หรือเพือ

บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของหลายขบวนการ  รัฐบาลทีตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายอาจเป็น

รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึงหรือหลายประเทศทีเป็นปฏิปักษ์กับขบวนการก่อการร้ายต่าง ๆ และ

การก่อการร้ายมักมีลักษณะเป็นการกระทําแบบข้ามประเทศ เช่น กองทัพแดงญีปุ ่ นร่วมมือกับ

ขบวนการก่อการร้ายปาเลสไตน์ปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานในประเทศอิสราเอล กลุ่มก่อการ
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ร้ายอัลเคดา้ทีปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายอืนๆ ขบวนการมุสลิมนิกายซีอะห์หัวรุนแรงกลุ่ม

ต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง เป็นต้น  

2. จ ําแนกตามอุดมการณ์ทางการเมือง  อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

  (1)  พวกทีมีอุดมการณ์ซ้ายจัด (Ultra left หรือ Extreme Left Wing Revolutionary) 

กลุ่มก่อการร้ายประเภทนี  ส่วนใหญ่มีอุดมการณ์ทางการเมืองซ้ายจัด แนวเหมาเจ๋อตุง หรือแนว

อนาธิปไตยสมัยใหม่  เป้าหมายประการแรกของกลุ่ม คือ การย ัวยุให้รัฐบาลใช้มาตรการปราบปราม

ทีรุนแรงเพือทําให้ประชาชนไม่พอใจเจ้าหน้าทีรัฐบาล และหันมาเห็นใจหรือสนับสนุนพวกตน

แทน  โดยในระยะแรกการเคลือนไหวจะไม่ใช้วิธีรุนแรง  แต่จะกระทําการย ัวยุรัฐบาลตลอดเวลา

จนกระทังรัฐบาลใช้วิธีการปราบปรามรุนแรงจึงจะใช้วิธีการรุนแรงโต้ตอบเพราะต้องการให้

ประชาชนเห็นว่าการทีพวกตนใช้วิธีการรุนแรงเนืองจากฝ่ายรัฐบาลเป็นผู ้กระทําตนก่อนกลุ่มก่อ

การร้ายทีมีอุดมการณ์ซ้ายจัดนีจะไม่นิยมวิธีการสันติแบบการต่อสู้ในรัฐสภา  การปฏิบัติงานของ

กลุ่มจะกระทําทังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทังจะมีการร่วมมือปฏิบัติการกับกลุ่มก่อการ

ร้ายในประเทศอืนด้วย  กลุ่มก่อการร้ายประเภทนี  ได้แก่ ขบวนการกองทัพแดงและขบวนการเร

โวลูชนันารีเซลล์ในเยอรมันตะวันตก, ขบวนการไดเรคแอ็คชันในฝรังเศส, ขบวนการกองทัพแดง

ในญีปุ ่ น เป็นต้น  

  (2)  ขบวนการแบ่งแยกดินแดนชาตินิยม (Ethnic/Nationalist Separatist) ได้แก่ 

ขบวนการชาตินิยม หรือ ศาสนานิยม ทีต้องการแบ่งแยกดินแดนออกไปจัดตังรัฐอิสระ และนิยมใช้

วิธีการรุนแรงในการต่อสู้กับรัฐบาล โดยมีเป้าหมายของการก่อการร้ายอยู่ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

มักจะปฏิบัติการเป็นอิสระหรือมีความเกียวข้องกับกลุ่มหรือประเทศทีมีเชือสายเดียวกับตนเท่านัน 

แต่เนืองจากขบวนการก่อการร้ายประเภทนี มักขาดประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและต้องการ

การฝึกอบรม  ดังนัน จึงมักนําตนเองเข้าไปผูกพันหรือถูกแสวงประโยชน์จากขบวนการก่อการร้าย

ทีมีอุดมการณ์ซ้ายจัดขบวนการก่อการร้ายทีจัดอยู่ในประเภทแบ่งแยกดินแดนชาตินิยม ได้แก่ 

กองทัพสาธารณรัฐไอริช (IRA), ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบาสก์ในสเปน, ขบวนการโจรก่อการร้าย

กลุ่มพูโลในประเทศไทย เป็นต้น  

  (3)  พวกทีมีอุดมการณ์ขวาจัด  (Ultra Right) เป็นพวกทีมีอุดมการณ์ทางการเมือง

ต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือระบอบสังคมนิยมรูปแบบอืน ๆ  การปฏิบัติการนิยมความรุนแรงและการ

ปฏิบัติการมักไม่จ ํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มภายในประเทศทีเป็นปฏิปักษก์ับตน  แต่จะปฏิบัติการใน

ต่างประเทศด้วย  อย่างไรก็ตาม  ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายประเภทนีมีไม่กว้างขวางนัก 

เนืองจากเป็นกลุ่มทีมีสมาชิกจํานวนน้อย  และไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากนัก  

พวกอุดมการณ์ขวาจัด  ได้แก่  ชาวคิวบาฝ่ายขวาทีหลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่สหรัฐอเมริกา   
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ซึงกระทําการต่อต้านประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตร แห่งคิวบาอย่างรุนแรง,  ชาวลิเบียซึงลีภัยอยู่ใน

ต่างประเทศซึงทําการต่อต้าน พ.อ.กัดดาฟี อย่างรุนแรง เป็นต้น  

3. จ ําแนกตามวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม  

 การก่อการร้ายแต่ละกลุ่ม ต่างก็มีว ัตถุประสงค์เฉพาะตัวขึนอยู่กับภูมิหลังและประวั ติ

ความเป็นมาของขบวนการก่อการร้ายเหล่านันเป็นสําคัญ   อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี  

  (1)  ขบวนการแบ่งแยกดินแดน (Separatist movements)  ส่วนใหญ่มักถือกําเนิดจาก

ปัญหาความแตกต่างด้านเชือชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ หรือเผ่าพันธุ์ ซึงต่อมาความแตกต่างดังกล่าวได้ขยายตัวเป็นความขัดแย ้งระหว่างชน

เผ่าขึน  กลุ่มก่อการร้ายทัวโลกในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน  

ได้แก่  แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (The  Moro  National Liberation Front - MNLF) ใน

ฟิลิปปินส์, ขบวนการแบ่งแยกดินแดนชาวทมิฬในศรีลังกา,  และขบวนการกองทัพสาธารณรัฐ

ไอริช หรือ IRA  เป็นต้น  

  (2)  ขบวนการเคร่งศาสนา  เป็นกลุ่มทีเคร่งครัดในคําสอนของศาสนาและใช้ศาสนา

เป็นเครืองชีนําในทางการเมือง  กลุ่มก่อการร้ายเหล่านีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลอิหร่าน  ภายใต้การนําของอะยาตุลลาห์ โคไมนี  ซึงนิยมใช้การก่อการร้ายเป็นเครืองมือเพือ

ส่งออกการปฏิวัติอิสลาม  โดยมุ่งโค่นล้มระบอบการปกครองและรัฐบาลของประเทศอืน  และ

สถาปนาระบอบการปกครองรัฐอิสลามเช่นเดียวกับอิหร่านขึนแทน  เช่น ขบวนการอิสลามเพือ

ปลดปล่อยบาห์เรน และขบวนการมุสลิมนิกายซีอะห์หัวรุนแรงบางกลุ่ม อาทิ ขบวนการก่อการร้าย 

Hizballah หรือ Islamic Jihad  

  (3)  ขบวนการกู้ชาติหรือกลุ่มชาตินิยม  เป็นกลุ่มทีเกิดจากการรวมตัวของชนทีมีเชือ

ชาติ  ภาษา ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน เพือปลดปล่อยดินแดนของตนเป็นอิสระจาก

การยึดครองของอีกประเทศหนึง  เนืองจากถูกผนวกเข้ากับอีกประเทศหนึงโดยไม่สมัครใจ  แต่อาจ

เกิดจากผลของสงคราม  หรือข้อตกลงระหว่างมหาอํานาจ  เช่น ขบวนการก่อการร้าย Armenian 

Secret Army for the Liberation of Armenia  (ASALA),  องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์  (PLO) ซึง

เป็นศูนย์รวมพลังของชาวปาเลสไตน์ในการต่อสู้ทังทางการเมือง การทหาร และการก่อการร้าย   

เพือปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์จากการยึดครองของอิสราเอล และสถาปนารัฐปาเลสไตน์ขึน  

  (4)  ขบวนการต่อต้านอิทธิพลของประเทศตะวันตก  เป็นกลุ่มทีมีแนวความคิดแบบ

อนุรักษ์นิยมและชาตินิยมอย่างรุนแรง ก่อตังขึนเพือต่อต้านและขัดขวางการแผ่ขยายอิทธิพลหรือ

การแทรกแซงจากมหาอํานาจภายนอก  ขบวนการก่อการร้ายเหล่านีส่วนใหญ่ถือกําเนิดขึนใน

ดินแดนทีเคยเป็นเขตอิทธิพลหรืออาณานิคมของประเทศตะวันตกมาก่อน  เช่น  ขบวนการก่อการ
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ร้าย Alfaro lives, DAMNIT (AVC) ใน ประเทศเอควาดอร์ และขบวนการก่อการร้าย M-19 ใน

ประเทศโคลัมเบีย  

4. การก่อการร้ายโดยรัฐ  (State Terrorism)  หมายถึง  การก่อการร้ายทีกระทําโดย

องค์กรหรือเจ้าหน้าทีของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึง  ไม่วา่การกระทําจะเกิดขึนภายในหรือ

นอกประเทศ  เพือตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของประเทศนัน  กล่าวคือ  รัฐเป็นผู ้กระทํา

การก่อการร้ายด้วยตนเองตังแต่ขันการวางแผน การอํานวยการ การสังการ และการติดตามผลการ

ปฏิบัติการ โดยมีการจัดตังหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงเกียวกับเรืองนีขึน ซึงตามปกติมักเป็น

หน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการข่าว (Intelligence Service) เช่น สํานักข่าวกรองกลางของสหรัฐ 

(ซีไอเอ) หน่วยข่าวกรองอิสราเอล (มอสซาด)  ปัจจุบันมีประเทศทีนิยมแนวทางรุนแรงหลาย

ประเทศ  ใช้วิธีการก่อการร้ายเป็นเครืองมือเพือบรรลุผลประโยชน์ทางการเมืองของตน ทีสําคัญ

ได้แก่ อิรัก, อิหร่าน, ลิเบีย, ซีเรีย, เกาหลีเหนือ, คิวบา และซูดาน 

ความเป็นมาและปัญหาการก่อการร้าย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ งของประเทศไทยมาตังแต่สมัยกรุงสุโขทัย 

จนกระทังเมือ พ.ศ.1837 ได้เรียกหัวเมืองชายแดนภาคใต้ว่า “หัวเมืองมาลายู” ซึ งประกอบด้วย 

เมืองไทรบุรี, กลันตัน, ตรังกานู, และเมืองปัตตานี (รวมจงัหวัดยะลา,นราธิวาส)  ต่อมาเมือประมาณ

พ.ศ. 2310 ไทยได้เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า หัวเมืองมาลายูทัง 4 จึงตังตัวเป็นอิสระ จนกระทัง 

พ.ศ. 2328 สมัยตน้กรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที 1 ทรงให้เดินทัพไปตีหัวเมืองปัตตานี และรวบรวม

หัวเมืองทางใต้ทัง 4 เข้ามาอยู่ในความปกครองของไทยอีกครังหนึง โดยให้เมืองไทรบุรีและเมือง 

กลันตันอยู่ในความควบคุมดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองปัตตานี, ตรังกานูอยู่ในความ

ควบคุมดูแลของเมืองสงขลา ด้วยลักษณะ รูปแบบของการปกครอง และ การคมนาคมทีห่างไกล

จากศูนย์กลางการปกครอง จึงยากแก่การควบคุม อีกทังผู ้คนมีความแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 

ด้านภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เมือใดทีสถานการณ์เปิดโอกาสให้บรรดาเมืองเหล่านี

จะพากันแยกตัวออกเป็นอิสระ หรือไม่ก็หันเหไปยอมอยู่ในความปกครองของผู ้ทีเข้มแข็งกว่า 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ทรงเห็นว่าหากปล่อยให้มีการปกครอง โดยเจ้าเมืองมีอิสระ

อย่างเดิมจะเป็นเหตุให้ต่างชาติฉวยโอกาสนําไปเป็นข้ออ้างถึงความไร้สมรรถภาพทางด้านการ

ปกครองของไทย เพราะมีประชาชนได้ร้องเรียนเจ้าเมืองว่าใช้อ ํานาจโดยไม่ชอบธรรม กดขีข่มเหง

ราษฎรอยู่เสมอ จึงทรงคิดแผนปฏิรูปการปกครองนํามาใช้ปกครองหัวเมืองใหม่ ในปี พ.ศ. 2439 

เพือให้เกิดประสิทธิภาพดียิงขึน จึงเป็นเหตุให้เจ้าเมืองต่างๆ เกิดความไม่พอใจ เจ้าเมืองปัตตานี 

ตนกูอับดุลกาเดร์ ทําการขัดขืนพระบรมราชโองการไม่ยอมให้เจ้าพนักงานของรัฐบาลเข้ามาปฏิบัติ

หน้าทีตามกฎระเบียบการปกครองแผนใหม่ จึงถูกปลดออกจากตําแหน่งผู ้ว่าราชการเมืองปัตตานี 
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หลังจากนัน ตนกูอับดุลกาเดร์ก็อพยพครอบครัวไปพํานักอยู่กับญาติซึงเป็นสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน 

ปลายรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเหตุไม่สงบเกิดขึนในท้องทีต่าง ๆ ซึงมักจะ

มีผู ้กล่าวพาดพิงว่าเบืองหลังของเหตุการณ์ เนืองมาจากการสนับสนุนของบรรดาเจ้าเมืองเก่าทีเสีย

ผลประโยชน ์ซึงข้อเท็จจริงน่าจะเป็นผลมาจากความบกพร่องของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท้องที

ด้วยอีกส่วนหนึง หลังจากนันทางรัฐบาลก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการใหม่อีกครัง 

โดยจัดตังมณฑลปัตตานีขึนในปี พ.ศ. 2449  และกําหนดนโยบายการปกครอง บริเวณหัวเมืองให้

รัดกุมยิงขึน ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิรูปการปกครอง และ

ดําเนินนโยบายทีสามารถทําให้ผ่อนคลายเหตุการณ์อันไม่สงบทางด้านการเมืองลงได ้จนกระทัง

เกิดสงครามโลก ครังที 2 (สงครามมหาเอซียบูรพา)  อังกฤษซึงเป็นคู่สงครามของไทยได้ให้การ

สนับสนุน ตนกู มูฮัมหมัด ยิดดิน บุตรชายของตนกู อับดุล กาเดร์ อดีตเจ้าเมืองปัตตานีทีถูกปลด

ออกจากราชการ ใช้เป็นเครืองมือในการแบ่งแยกดินแดน 3 จังหวัดภาคใต้ออกเป็น รัฐปัตตานี 

หลังจาก ตนกู มูฮัมหมัด ยิดดิน ถึงแก่กรรมลง ได้เกิดขบวนการต่าง ๆ อาทิ ขบวนการโจรก่อการ

ร้าย (ขจก.) และ โจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และ ผู ้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) และองค์กร

ต่าง ๆ ติดตามมา  ทีรู้จักกันแพร่หลาย ได้แก่ กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี (National 

Liberation Front of Pattani หรือ NLFP) องค์กรแนวร่วมปลดปล่อยปัตตานี (Patani United 

Liberation Organization หรือ PULO) องค์กรแห่งชาติกู้เอกราชสาธารณรัฐปัตตานี (Gerakan 

National Pemberasan Republic Patani หรือ GNRP) 

เหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึนในปัจจุบัน  

เมือว ันที 4 มกราคม 2546  เกิดเหตุการณ์กองโจร ติดอาวุธบุกปล้นอาวุธปืนจาก กองพัน

พัฒนาที 4 บ้านปิเหล็ง ต .มะรือโบออก อ .เจาะไอร้อง จ .นราธิวาส ได้อาวุธปืน M 16 ไปประมาณ 

300 กระบอก และสังหารเจ้าหน้าทีทหารทีเข้ายามเสียชีวิต 4 นาย นอกจากนีย ังเผาโรงเรียนอีก 20 

แห่ง และถัดมาได้ลอบวางระเบิดในรถจักรยานยนต์กลางเมืองปัตตานี ทําให้ต ํารวจหน่วย

ปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ทีเข้าไปเก็บกู้ระเบิดเสียชีวิต 2 นาย ส่งผลให้หลายฝ่าย ทังฝ่ายปกครอง 

ทหาร ตํารวจ รวมทังฝ่ายการเมืองเกิดความสบัสนในการแก้ปัญหาและหาสาเหตุทีเกิดขึน 

เมือวันที 31 สิงหาคม 2549  เกิดเหตุการณ์ระเบิดธนาคารกลางเมืองยะลา รวม 16 แห่ง 

โดยพฤติกรรมคนร้ายใช้หญิงสาวสวยหิวระเบิดเข้าไปวางภายในธนาคารซึงเป็นช่วงวันสินเดือนทีมี

คนมาทําธุรกรรมการเงินจํานวนมาก  ทําให้มีผู ้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจํานวน 1 ราย  และย ัง

มีผู ้ได้รับบาดเจ็บ 26 ราย ซึงเป็นการสร้างความปันป่วนและทําลายระบบเศรษฐกิจในพืนที 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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เมือพิจารณาถึงความเป็นมาสามารถสรุปสาเหตุของความขัดแย ้งทีทําให้เกิด

สถานการณ์ความไม่สงบขึนในพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี  

1. ความขัดแย ้งด้านวัฒนธรรมจากการถูกขยายผลด้านศาสนา ว ัฒนธรรม การดํารงชีวิต 

ภาษา และประวัติศาสตร์ถูกขยายผลจนเกินความเป็นจริงและทําให้เกิดความไม่พอใจต่อรัฐ 

2. รัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหา มองสถานการณ์ผิดพลาด นโยบายใน

การแก้ไขปัญหาทีไม่ชัดเจนเปลียนแปลงตลอดเวลา หน่วยปฏิบัติทีเป็นเครืองมือของรัฐไม่มี

เอกภาพ  

3. กลุ่มองค์กรทีมีแนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดนย ังคงมีอยู่เป็นผลพวงทีตกค้างมา

จากประวัติศาสตร์ในเรืองความคิดแบ่งแยกดินแดนย ังคงมีอยู่ เห็นได้จากมีการจัดโครงสร้างองค์กร

ทีแน่นอน และมีการประชุมเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้จะขาดพลังหากอํานาจรัฐอ่อนแอ องค์กร

เหล่านีจะแสวงโอกาสในการดําเนินการทันที  

4. การปลูกฝังอุดมการณ์ด้านชาตินิยมต้องใช้เวลายาวนานในการปลูกฝัง ซึงจะต้องใช้

เครืองยึดเหนียวทีเป็นทียอมรับของกลุ่มคนทีมีว ัฒนธรรมเดียวกัน และการปลูกฝังจะต้องเป็น

เครือข่ายทีใหญ่มาก กระจายอยู่ทัวไปในชุมชน เช่น ลักษณะของมูลนิธิต่าง  ๆ 

5. การทีประชาชนถูกทางการทอดทิงไม่มีการพัฒนา มีแต่ความล้าหลังยากจนขาด

แคลนในทุกด้าน ซึงแตกต่างกับประเทศเพือนบ้านอย่างเห็นได้ชัดเจน ประชาชนจึงตกเป็นเหยือ

ของการหลอกลวงชักชวนให้เป็นแนวร่วมได้โดยง่าย 

6. รัฐบาลพ่ายแพ้ในสงครามแย่งชิงมวลชนในพืนทีเป็นแนวร่วม เห็นได้จาก

สถานการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึน และเหตุการณ์ทําร้ายลอบฆ่าเจ้าหน้าทีรัฐรายวันไม่สามารถจับกุม

ผู ้กระทําความผิดมาดําเนินการได้ เนืองจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชนในพืนที  

 

2.1.2  แนวความคิด และลักษณะการกระทําความผิดเกียวกับการก่อการร้าย 

ในการกระทําความผิดในทางอาญานัน ผู ้กระทําย่อมมีมูลเหตุจูงใจในการกระทํา

แตกต่างกันออกไป ซึงส่งผลให้ลักษณะในการกระทําความผิดแตกต่างกันออกไป เช่น ความผิด

ฐานก่อการร้ายนัน ผู ้กระทํามีมูลเหตุทีแตกต่างไปจากความผิดในลักษณะอืน  ในเรืองลักษณะของ

การกระทําความผิด พอจะแยกพิจารณาออกได้เป็น 
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1)  ความผิดอาญาสามัญ (Common Crime หรือ Ordinary crime)   

ความผิดอาญาสามัญ   ส่วนใหญ่มีลักษณะทีมาจากศีลธรรมหรือมีลักษณะเป็น

ความผิดในตัวเอง (Mala in se)5    หมายถึง เป็นการกระทําทีผู ้คนทัวไปรู้ได้ในตัวเองว่าคนเราไม่

อาจทีจะกระทําได้ เพราะไม่ใช่สิงทีถูกต้องตามกฎหมาย  เช่น การฆ่าคนตาย (murder), การลอบ

วางเพลิง (arson), การขโมย (theft)  เป็นต้น แต่บางส่วนก็เป็นความผิดตามทีกฎหมายบัญญัติขึน 

(Mala prohibita) เช่น ห้ามสูบบุหรีบนรถประจําทาง ห้ามโรงงานปล่อยนําเสียลงสู่แม่นํา เป็นต้น  

แต่ความแตกต่างทีสําคัญระหว่างการกระทําความผิดอาญาสามัญกับความผิดฐานก่อการร้ายจะอยู่

ทีว่า แม้การก่อการร้ายจะใช้วิธีการทีเป็นลักษณะของการกระทําความผิดอาญาสามัญ เช่น การฆ่า

คนตาย, การลอบวางเพลิง, การใช้ว ัตถุระเบิด ก็ตามแต่จะเป็นการกระทําโดยมีเจตนาเพือสร้างความ

หวาดกลัวตืนตกใจ ความสับสนอลหม่าน  และความหวาดเสียวน่าเกรงขามภายในสังคม6 หรือเพือ

เป็นการบังคับขู ่เข็ญให้รัฐบาล ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงแต่ไม่ใช่เพือการล้มล้างการปกครอง 

หรือแบ่งแยกดินแดน (อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเจตนาพิเศษ) ทังนี เป็นการกระทําจากมูลเหตุจูงใจ

ในทางการเมือง  ศาสนา  หรืออุดมการณ์ความเชือของตน  นอกจากนี การก่อการร้ายมักปรากฏใน

รูปแบบของการเป็นองค์กรกลุ่มเชือมันในแบบแผน และอุดมการณ์ 7 

2)  ความผิดอาญาการเมือง ( Political Crime)  

 มีอนุสัญญาระหว่างประเทศอยู่ฉบับหนึ งทีให้ความหมายของความผิดอาญา

การเมืองเอาไว ้ได้แก่ Harvard Reserch Draft Convention on Extradition ใน section 5 (b) ความผิด

อาญาการเมือง รวมถึงการกระทําใด การเคลือนไหวทางการเมือง การยยุง การโฆษณาหรือประกาศ

ล้มล้างรัฐบาล การล้วงความลับทางทหารหรือความลับทางการปกครองประเทศโดยบุคคลหนึ ง

หรือมากกว่านัน  ในทีนีรวมถึงการกระทําความผิดต่าง ๆ ของกลุ่มองค์กรด้วย  เพือมุ่งหมาย

โดยตรงต่อความปลอดภัยหรือระบบการปกครองประเทศ และการกระทําความผิดอืน ๆ ทีมีความ

มุ่งหมายในทางการเมือง8 อนุสัญญานีเป็นกฎหมายทีกําหนดให้ความผิดอาญาการเมืองไม่ต้องส่ง

ผู ้ ร้ายข้ามแดนในระหว่างรัฐภาคี  ซึงปกติมักจะไม่ได้ก ําหนดลักษณะของความผิดอาญาการเมือง

เอาไว้ จึงเป็นเรืองดุลพินิจของศาลภายในประเทศทีได้รับการร้องขอให้ส่งผู ้ ร้ายข้ามแดนในการ

พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป ซึงอนุสัญญาฉบับนีได้แสดงถึงความพยายามในการจํากัดนิยาม

                                                
5  Michael  D.Maltz.  (1995).  Organized Crime.  p. 19. 
6  Ibid. 
7  Jonathan R.White.  Op.cit.  p. 19. 
8  See American Journal of  International Law.  Vol. 29  Supplement, in 1935.  
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ความหมายของอาชญากรรมทางการเมืองให้เกิดความชัดเจนขึน โดยได้แยกองค์ประกอบของ

ความผิดพร้อมทังตัวอย่างของการกระทําเอาไว้ด้วย  ได้แก่ 

(1)  การกระทําความผิดของบุคคลตังแต่หนึงคนขึนไปเป็นองค์ประกอบภายนอกและ

ได้ยกตัวอย่างดังนี (รวมถึง) การเคลือนไหวทางการเมือง ยุยง โฆษณา หรือประกาศเพือล้มล้าง

รัฐบาล การล้วงความลับทางการทหารหรือทางการปกครองประเทศ เป็นต้น  และ 

(2)  มีว ัตถุประสงค์ในทางการเมืองเป็นองค์ประกอบภายใน 

 อาชญากรรมทางการเมืองหรือความผิดอาญาการเมือง (Political Crime) เมือศึกษา

จากคําพิพากษาของประเทศต่าง ๆ อาจจะพอสรุปได้ดังต่อไปนี 

 ในประเทศอังกฤษซึงเป็นระบบกฎหมาย Common Law มีค ําวินิจฉัยของศาลใน

เรืองความผิดอาญาการเมืองไว้ว่า จะต้องมีฝ่ายต่างๆ ในรัฐตังแต่สองฝ่ายขึนไปและแต่ละฝ่าย

พยายามจะตังตนเป็นรัฐบาล ก่อให้เกิดการกระทําความผิดขึนเพือให้บรรลจดม่งหมายดังกล่าวุ ุ ุ   จะ

เห็นได้ว่าศาลของประเทศอังกฤษให้ความหมายโดยพิจารณาการกระทําเป็นองค์ประกอบภายนอก 

(Actus reus) และเจตนาหรือจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เป็นองค์ประกอบภายใน (Mensrea) คือ 

ต้องการทีจะตังตนขึนกุมอ ํานาจ  และศาลของอังกฤษก็ได้ยืนย ันว่าย ังไม่มีความจําเป็นทีจะต้องให้

ความหมายหรือคําจ ํากัดความของความผิดอาญาการเมืองให้แน่ชัดลงไป  เพราะแนวความคิดใน

เรืองความผิดอาญาการเมืองย ังจ ําเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นในการวินิจฉัยเป็นกรณี ๆ ไป9  

 ในสหรัฐอเมริกาก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ คือ ศาลจะพิจารณา

ว่า การกระทําความผิดอาญาการเมืองนันมีมลเหตจงใจทางการเมืองอย่หรือไม่และการกระทํานันไดู้ ุ ู ู

กระทําลงเพือให้บรรลวัตถประสงค์ในทางการเมืองนันหรือไมุ่ ุ 10 กล่าวคือ ต้องการพิสูจน์เจตนา

ภายในด้วยซึงมันมิใช่เรืองง่ายเลย 

 ในประเทศเยอรมันซึงมีระบบกฎหมายแบบ Civil Law มีกฎหมายว่าด้วยการส่ง

ผู ้ ร้ายข้ามแดนให้ความหมายของความผิดอาญาการเมืองไว้ว่า การกระทําซึงอาจลงโทษทางอาญาได้ 

โดยได้กระทําโดยตรงต่อ (มีผลกระทบโดยตรงต่อ) ความมันคงหรือความคงอย่ของรัฐหรือประมู ุข

หรือสมาชิกของรัฐบาลของรัฐ หรือต่อองค์กรทีจัดตังขึนโดยรัฐธรรมนญ หรือต่อสิทธิของู

ประชาชนในการเลือกตังหรือออกเสียง หรือต่อความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างชาติ11  จะเห็นได้ว่า

                                                
9  Miriam E. sapiro.  (1986).  Exradition in an Era of Terrorism : The need to Abloish 

The Political Offense Exception.  p. 388.  
10  Ibid. p. 389. 
11  See America Journal of International law.  vol. 29 Supplement.  (1935).  p.385.  
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กฎหมายนีจะคํานึงถึงผลของการกระทําทีเป็นความผิดอาญาสามัญ  ว่ามันมีผลต่อองค์กรหรือ

หน่วยงานหรือสิทธิของบุคคลทีกฎหมายได้ก ําหนดไว้หรือไม่  เมือมีคดีขึนสู่ศาลก็เป็นหน้าทีของ

ศาลทีจะใช้ดุลพินิจปรับข้อเท็จจริงนันว่าเข้าขอบเขตความหมายตามทีกฎหมายได้ก ําหนดไว้หรือไม่

เท่านัน ไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในว่าแท้จริงต้องการตังตนขึนกุมอ ํานาจหรือไม่ ขอเพียงมี

เจตนากระทําความผิดอาญาสามัญนันก็พอ เช่น การยิงประมุขของรัฐโดยเจตนาก็ถือว่าเป็นความผิด

อาญาการเมืองแล้วโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงขันว่ามีความมุ่งหมายทางการเมืองเพือล้มล้างรัฐบาล หรือ

ตังตนขึนกุมอ ํานาจหรือไม่ 

สําหรับประเทศไทยไม่มีการนิยามความหมายของอาชญากรรมทางการเมืองจะมีก็แต่

ค ําว่า “การเมือง” หมายถึง งานทีเกียวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชาว่าด้วยรัฐ การ

จัดส่วนแห่งรัฐ และการดําเนินการแห่งรัฐ  อีกความหมายหนึงก็คือ การบริหารประเทศเฉพาะที

เกียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ  และความหมายสุดท้าย คือ 

กิจการอํานวยหรือควบคมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ตําแหน่งการเมือง ได้แก่ คณะรัฐมนตรีมีุ

หน้าทีอํานวยการบริหารแผ่นดิน หรือสภาผ้แทนราษฎรควบคมการบริหารแผ่นดินู ุ  12 

อาชญากรรมทางการเมืองจึงเป็นการกระทําความผิดทีมีโทษทางอาญาต่อสิงต่าง ๆ 

เหล่านัน  ซึงอาชญากรรมทางการเมืองอันทีจริงก็คือความผิดอาญานันเอง  เพียงแต่มีองค์ประกอบ

หรือมูลเหตุชักจูงใจหรือวัตถุประสงค์ทีมีลักษณะเป็นการเมืองเข้ามาแฝงอยู่ด้วย  การทีประเทศแต่

ละประเทศให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและโต้แย ้งการกระทําในทาง

การเมืองหรือความคิดเห็นทางการเมืองทีแตกต่างกันก็เกิดขึน  และเมือใดประชาชนกับผู ้ปกครองมี

ความคิดเห็นทีขัดแย ้งกันจนไม่อาจตกลงกันได้สิงทีตามมาก็คือการใช้ก ําลังเข้าปะทะกันจนเกิดการ

กระทําความผิดอาญาขึน  ดังนัน อาชญากรรมทางการเมืองจึงเป็นความผิดทีมีโทษทางอาญาทีเกิด

จากบุคคลทีไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการปกครองหรือดําเนินนโยบายของรัฐในการปกครอง

ประเทศแล้วได้พยายามดําเนินการบางประการอันเป็นการแสดงออกถึงการคัดค้านหรือบีบบังคับ

ให้มีการเปลียนแปลง  ซึงการกระทําดังกล่าวนีนับว่าเป็นความผิดอาญาการเมืองหรือเกียวเนืองกับ

ทางการเมือง  แต่การพิจารณาว่าการกระทําอย่างไรเป็นความผิดอาญาการเมืองหรือไม่ก็อยู่ใน

ดุลพินิจของฝ่ายบริหารหรือไม่ก็ศาลแล้วแต่กรณี เช่น กรณีทีเจ้าหน้าทีของรัฐใช้ก ําลังกับผู ้ ชุมนุม

ระหว่างทีอยู่ในช่วงเกิดการกบฏหรือรัฐประหาร  ถ้าหากฝ่ายรัฐชนะก็จะอ้างวา่เป็นการใช้อ ํานาจรัฐ

เพือรักษาความมันคงแห่งรัฐ  แต่หากรัฐแพ้อีกฝ่ายขึนกุมอ ํานาจแทนเจ้าหน้าทีของรัฐนันก็ต้องมี

ความผิดอาญาทางการเมืองเช่นกัน  

                                                
12  พจนานกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุ .ศ. 2542.  หน้า 116.    

DPU



 18 

การกระทําความผิดอาญาการเมือง ผู ้กระทํามีมูลเหตุจูงใจในทางการเมือง หรือมี

อุดมการณ์ในทางการเมือง  และอาจมีการรวมกันเป็นคณะบุคคลลักษณะเดียวกันกับการก่อการร้าย 

แต่ก็มีว ัตถุประสงค์ทีแตกต่างกันทีแม้จะมีการกระทําความผิดในรูปแบบต่าง ๆ ทีเป็นวิธีการ

เช่นเดียวกันกับการก่อการร้าย (นําวิธีการกระทําความผิดอาญาสามัญมาใช้) แต่ก็จะมีว ัตถุประสงค์ที

เป็นลักษณะทางการเมือง เช่น ต้องการเปลียนแปลงการปกครอง การแบ่งแยกดินแดน มุ่งหมายการ

เปลียนแปลงรัฐบาล จึงเป็นการกระทําทีมุ่งกระทําต่อรัฐบาล  ส่วนการก่อการร้ายนันมุ่งกระทําต่อ

ประชาชนเพือผลในทางจิตวิทยา 13  หรือการบังคับรัฐบาลแต่ไม่ใช่เพือการยึดอ ํานาจรัฐหรือ

เปลียนแปลงการปกครอง หรืออาจกล่าวได้ว่าตอ้งการผลในทางการเมืองทีแตกต่างกัน ส่วนในเรือง

ขององค์กรอาชญากรรมนัน (Organized  Crime)  มีลักษณะเป็นองค์กรกลุ่ม มีการกําหนดตําแหน่ง

หน้าทีชัดเจนแต่เป็นการรวมกันเพือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีมูลเหตุจูงใจเพือกระทําการอัน

ผิดกฎหมาย  ทังนี โดยมีว ัตถุประสงคส่์วนตัว  เช่น  การแสวงหารายได้จากการกระทําความผิด

ไม่ใช่เป็นองค์กรทีรวมกลุ่มกันจากมูลเหตุจูงใจในทางการเมือง  แม้ในบางเรืองจะมีลักษณะเหตุผล

ทางการเมือง เช่น การให้สินบน  แต่ผลสุดท้ายก็เป็นเรืองส่วนตัวอยู่ดีซึงแตกต่างจากการก่อการร้าย

ทีมีมูลเหตุจูงใจโดยต้องการผลสําเร็จในทางการเมือง ทางศาสนา ลัทธิอุดมการณ์ ดังนัน ความผิด

เกียวกับการก่อการร้ายจึงมีลักษณะเฉพาะเป็นความผดิอาญาทีเป็นพิเศษอย่างหนึง 14  จึงอาจพอสรุป

นิยามของการก่อการร้ายได้ว่า  เป็นการกระทําหรือขูเ่ข็ญว่าจะกระทําโดยใช้ก ําลังประทุษร้าย หรือ

โดยวิธีอืนใดต่อประชาชน พลเมืองหรือทรัพย์สินเพือให้เกิดความหวาดกลัว ความตืนตกใจ (ทีถึง

ขนาดทําให้เกิดความรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่อาจใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

ได)้  ทังนี เพือใหบ้รรลุว ัตถุประสงค์ในทางการเมือง อุดมการณ์ ลัทธิ  ความเชือทางศาสนาของตน 

แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด (Tactics)  ในการกระทําการก่อการร้าย ไม่ว่าในรูปแบบเดิม เช่น การลอบ

วางระเบิด  การลอบสังหาร  การปล้นเครืองบิน การลักพาตัว การใช้ตัวประกัน หรือในรูปแบบใหม่

ทีมักใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการก่อการร้าย เช่น การทําลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 

ซึ งอาจทําให้มีการ เ รียก ชือการก่อการร้ายไปในรูปลกัษณะต่าง  ๆ เ ช่น  Cyberterrorism  

Narcoterrorism  ก็ล้วนแต่อยู่ในความหมายของการก่อการร้ายข้างต้นทังสิน ดังนัน เมือเราสามารถ

พิจารณาแนวคิดและลักษณะการกระทําความผิดเกียวกับการก่อการร้ายและความแตกต่างจาก

                                                
13  อัศวิน ศุกระศร.  (2549).  ความผิดฐานก่อการร้ายในประเทศไทย : มาตรการป้องกัน

และปราบปราม.  หน้า 46. 
14  วรกร  โอภาสนันท.์  (2544).  มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้ายการก่อการร้ายระหว่าง

ประเทศ.  หน้า 31. 
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ความผิดประเภทอืนได้  เราจึงสามารถพิจารณาถึงการกําหนดมาตรการทางกฎหมายทีจะนํามาใช้

กับความผิดเกียวกับการก่อการร้ายได้ 

3)  องค์กรอาชญากรรม  (Organized crimes) 

 องค์กรอาชญากรรม  เป็นองค์กรทีเกิดขึนมาอย่างยาวนานตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีคําเรียกต่าง ๆ มากมาย เช่น มาเฟีย (Mafia) ซึงมีถินกําเนิดจากประเทศอิตาลี 15 La Cosa Nostra, 

The Syndicate  ซึงเป็นชือเรียกขององคก์รอาชญากรรมทีดําเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา 16 ยากู

ซ่า (Yakuza) ในประเทศญีปุ ่ นทีผ่านมาไดมี้การให้ค ํานิยามขององค์กรอาชญากรรมไว้อย่างมากมาย

แต่ทีสําคญั ๆ ปรากฏการให้ค ํานิยามไว้ในบทบัญญัติในระดับสหพันธรัฐ (Federal Statue) อยู่ใน 

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act ปี ค.ศ. 1968  โดยให้นิยามว่า องค์กรอาชญากรรม 

ได้แก่ องค์กรทีดําเนินกิจกรรมทีผิดกฎหมายโดยสมาชิกขององค์กรมีการควบคุมบังคับบัญชากัน

ภายในองคก์รของตน  ดําเนินธุรกิจในการขายสินค้าและบริการทีผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิด

บ่อนการพนันทีผิดกฎหมาย  การค้าโสเภณี  การค้ายาเสพติด  การค้าแรงงานมนุษย์ รวมถึงกิจกรรม

ผิดกฎหมายอืน ๆ 17 หรือคํานิยามว่า องค์กรอาชญากรรม คือ การกระทําความผิดใด ๆ โดยบุคคลซึง

มีตําแหน่งทีมีการจัดตังขึนเป็นลําดับชันทีก ําหนดขึนเพือการกระทําความผิด  หรือระบบสังคมทีมี

การกําหนดตําแหน่งหน้าทีในลักษณะองค์กรในการแสวงหากําไรสูงสุด โดยการให้บริการทีผิด

กฎหมายและจัดหาสินค้าทีผิดกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกในสังคมวงกว้าง18 หรือคํา

นิยามในกรณีอืน  เช่น องค์กรอาชญากรรม คือ การรวมกันระหว่างการได้ก ําไรหรือรายได้ทีงดงาม

จากการดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมาย  ซึงมีความเสียงน้อยจากการถูกดําเนินคดีกับการผูกขาดในการ

ดําเนินธุรกิจเหล่านี  โดยการใช้ความรุนแรง  การให้สินบน  หรือ การคอรัปชันในรูปแบบอืนๆ  

เป็นเครืองมือ ซึงเป็นองค์กรทีรู้จักในนาม  มาเฟีย,  Outfit,  Cosa Nostra หรือ Crime Syndicate19 

ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมนันเป็นองค์กรลักลอบทีดําเนินธุรกิจทีผิด

กฎหมาย  โดยในการลักลอบดําเนินธุรกิจของตนนัน  ก็มีการสือสารในรูปแบบของตนทังใน

                                                
15  Denny F. Pace and Jimmie C. Styles.  (1975). Organized Crime: Concepts and 

Comtrol.  p. 17. 
16  Donald R Cressey.  (1995).  Methodological Problens in the Stude of Organized 

Crime as a Social Problem,  Organized Crime England,  Nikos Passas.  p.3. 
17  Michael D. Maltz.  Op.cit.  p.17.  
18  Alan A Block.  (1991).  Perspectives on Organizing Crime.  p. 8.  
19  lbid. p.22. 
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ระหว่างองค์กร และกับลูกค้า รวมทังอาจมีการนํารายได้มาดําเนินธุรกิจอืนทีถูกกฎหมายเป็นการ

อําพรางการดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมายของตน 20  โดยเป็นองค์กรอาชญากรรมทีมีมูลเหตุจูงใจจาก

ผลกําไรหรือรายได้เป็นสําคัญในการดําเนินธุรกิจทีผิดกฏหมาย ดังนัน เมือมุ่งแสวงหากําไร  การ

กระทําจึงออกมาได้ทังการกระทําอาชญากรรมทัวไป (common crime)  ในลักษณะกลุ่มอิทธิพล  มี

การดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมาย  (illegal business)  หรือการดําเนินธุรกิจทีถูกต้องตามกฎหมายบังหน้า 

(legitimate business) 21  ซึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจทีสําคัญ ๆ ได้แก่ การเปิดบ่อนการพนันเถือน,  

การค้ายาเสพติด,  การฟอกเงิน,  การค้าโสเภณี, การลักลอบขนสินค้า, การเรียกค่าคุ้มครอง และอาจ

มีการทําการค้าในลักษณะระหว่างประเทศได้ เช่น  การค้าอาวุธ  การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ใน

บางกรณีนอกจากวัตถุประสงค์เพือรายได้จากการดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมายแล้วก็อาจมี

ว ัตถุประสงค์ในทางการเมือง22  ได้เช่น  การให้สินบน,  การคอรัปชัน  แต่ทังนีก็เพือให้องค์กรของ

ตนสามารถทีจะดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมายของตนเองอยู่ต่อไปได้นันเอง  ดังนัน  เมือกล่าวโดยสรุป

แล้วองค์กรอาชญากรรมจึงเป็นกลุ่มองคก์รทีไม่ได้มีอุดมการณ์อย่างเช่น  อุดมการณ์ในทางการเมือง  

มีการปกครองกันเป็นลําดับชันบังคับบัญชา มีการคัดเลือกสมาชิกเป็นการเฉพาะ สามารถสืบทอด

การดํารงอยู่ของกลุ่มต่อไปได้แม้ว่าสมาชิกอาจตายหรือมีการถูกจับกุมก็ตาม  มีการใช้หรือข่มขู ่ว่า

จะใช้ความรุนแรงโดยผิดกฎหมายทังในการปกครองในกลุ่มของตนหรือกระทําต่อผู ้ อืน และการให้

สินบนเพือให้องค์กรดํารงอยู่และดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมายต่อไปได้  ทังนี จะมีการกําหนดกฎและ

ข้อบังคับเพือให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม23   

 การกระทําความผิดขององคก์รอาชญากรรมทีชัดเจน คือ ความผิดฐานเป็นอังยีหรือ

ซ่องโจรตามมาตรา 209 และ มาตรา 210 ประมวลกฎหมายอาญา เนืองจากต้องการสกัดกันการ

ก่อตังขึนของสมาคมอังยี  หรือการคงอยูต่่อไปของสมาคมอังยีทีมีอยู่แล้วเพือป้องกันความผิดอาญา

อืนทีจะเกิดตามมาจากการกระทําของสมาคมอังยี 24 หรือจากการสมคบกันเพือกระทําความผิด 

เพราะการกระทําความผิดทังของสมาคมอังยี หรือซ่องโจรนัน  มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมมี

การสมคบกัน โดยการรวมกันเป็นคณะบุคคลเพือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยในการกระทําเพือ

การอันมิชอบด้วยกฎหมายนัน  อาจมีว ัตถุประสงค์อย่างไรก็ได้  เช่น ต้องการรายได้จากการกระทํา

                                                
20  Michael D. Maltz.  Op.cit.  p.19.  
21  Alan A Block.  (1991).  Perspectives on Organizing Crime.  p. 8. 
22  Denny F . Pace and Jimmie C.styles.  Op.cit.  p.20. 
23  Ibid.  p.19. 
24  Michael  D. Lyman and Gary W. Potter.  (2000).  Organized Crine, (2nd  ed.).  p.6-8. 
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ความผิด  ดังนัน ลักษณะเด่นของการเป็นองค์กรอาชญากรรมจึงอยู่ทีเป็นการรวมกันโดยมีมูลเหตุจูง

ใจเพือการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยในการกระทํานันสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ทีเป็น

ความผิดอาญาสามัญ เช่น  การฆ่าผู ้ อืน,  การวางเพลิงเผาทรัพย,์  การชิงทรัพย,์  ปล้นทรัพย์ เพียงแต่

มูลเหตุจูงใจพิเศษนีจะไม่ใช่มูลเหตุจูงใจทีเกียวกับทางการเมืองหรืออุดมการณ์ในทางการเมือง 

 การกระทําในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมจึงเป็นลักษณะของการรวมกันเป็น

คณะบุคคล ซึงดําเนินการเพือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจพิเศษเพือการดําเนินการใดๆ 

ทีผิดกฎหมาย  แต่ไม่ใช่มูลเหตุจูงใจพิเศษทีมาจากทางการเมือง หรืออุดมการณ์ในทางการเมือง  

ดังนัน จึงเป็นการกระทําผิดกฎหมายโดยอาจมีการกระทําความผิดอาญาสามัญประกอบด้วย เช่น  

การเรียกค่าคุ้มครอง  รับจ้างทวงหนี  อาจมีการทําร้ายร่างกาย  การฆ่าผู ้ อืน  การวางเพลิงเผาทรัพย์   

นอกจากผู ้กระทําความผิดจะมีความผิดตามทีได้กระทําความผิดอาญาสามัญแลว้ผู ้กระทําอาจจะมี

ความผิดฐานเป็นอังยี หรือซ่องโจร ด้วย แม้ว่าจะย ังไม่มีการกระทําความผิดอาญาสามัญ ถ้า

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขา้เป็นสมาชิกของคณะบุคคลอันดําเนินการเพือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

หรือมีการสมคบกันตังแต่ห้าคนขึนไปกระทําความผิดซึงมีลักษณะการกระทําอันเป็นองค์กร

อาชญากรรมก็เป็นความผิดสําเร็จตามมาตรานีแล้ว 

4)  องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ 

 ประเทศไทย เป็นประเทศหนึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีประสบปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติซึงมีลักษณะร้ายแรงและยากต่อการปราบปราม25 ปัจจุบันนีประเทศไทยย ังไม่

มีกฎหมายเพือดําเนินการต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างชัดเจนและจริงจัง  แม้ว่าจะมีกฎหมาย

ต่อต้านยาเสพติดหลายฉบับ  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี  และกฎหมายต่อต้านการค้าหญิงและเด็ก แต่กฎหมายเหล่านีและ

กฎหมายทีมีอยู่เดิมนันล้วนถูกบัญญติัขึนเพือดําเนินการต่ออาชญากรทีเป็นตัวปัจเจกบุคคล  ไม่ได้

ถูกสร้างขึนมาโดยเฉพาะเพือดําเนินการกับกลุ่มอาชญากรทีมีการจัดตังในลักษณะองค์กรซึงมีระบบ

การจัดการและโครงสร้างภายในองค์กรซับซ้อน  มีอิทธิพลและวิธีการปกปิดการกระทําความผิด

อย่างมีประสิทธิภาพ  การดําเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อกรณีดังกล่าวจึงไม่ได้ผล  อีกทังองค์กร

อาชญากรรมย ังสามารถอาศัยช่องว่างของกฎหมาย  รวมไปถึงการฉ้อราษฏร์บังหลวงและอิทธิพล

เพือหลบเลียงกฎหมายได้และไม่เกรงกลัวการบังคับใช้กฎหมาย 

                                                
25  ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย  ตรีรันต์. (ม.ป.ป.).  หวย 

ซ่อง บ่อน ยาบ้า เศรษฐกิจ  นอกกฎหมาย กับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย.   
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ประเภทขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

องค์การสหประชาชาติ ได้แบ่งประเภทขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติออกเป็น 10 

ลักษณะ คือ   

(1)  การลักลอบค้ายาเสพติด  (lllicit  Trafficking in Drugs) 

(2)  การลักลอบคนเข้าเมือง   (Smuggling  of lllegal Migrants) 

(3) การค้าอาวุธ  (Arms Trafficking) 

(4) การลักลอบค้าอาวุธอุปกรณ์นิวเคลียร์  (Trafficking in Nuclear Material) 

(5) กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย  (Transnational Criminal 

Organizaation and Terrorism) 

(6) การค้าหญิงและเด็ก  (Trafficking in Women and Children) 

(7) การลักลอบค้าชินส่วนมนุษย์  (Trafficking in Body Parts) 

(8) การโจรกรรมและลักลอบค่ายานพาหนะ  (Theft and Smugging  of Vehicles) 

(9) การฟอกเงิน  (Money Laundering) 

(10)  การกระทําความผิดอืน ๆ (Other Activties)  ได้แก่ 

 ก.  การโจรกรรมศิลปวัตถุ 

 ข.  การให้สินบนเจ้าหน้าทีตํารวจและข้าราชการอืน ๆ  

 ค.  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

 ง.  อาชญากรรมสิงแวดล้อม 

 จ.  อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 ฉ.  การฉ้อโกงประกันภัยทางทะเล26  

ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย  ได้แก่27     

                                                
26  ว ัชรพล  ประสารราชกิจ.  (2543).  อาชญากรรมข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายในการ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าทีตํารวจ  ในเอกสารประกอบการสัมมนาเรือง  ปัญหาอาชญากรรมข้าชาต ิ: 

มมมองไทย ยุ โุรปและนานาชาต.ิ  หน้า 59-82. 
27  วีระพงษ์  บุญโญภาส.  (ม.ป.ป.).  ข้อมลอาชญากรรมทางธรกิจู ุ .     
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กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากทวีปยุโรป 

กลุ่มมาเฟียยุโรป เป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมจากยุโรปทีเข้ามาประกอบอาชญากรรม

ในประเทศไทย  ส่วนใหญ่มักประกอบธุรกิจทีถูกต้องตามกฎหมายบังหน้า  ธุรกิจอาชญากรรมนอก

กฎหมาย ได้แก่  การค้ายาเสพติดแบบครบวงจร มีการนําเข้าและส่งออกยาอี ยาเลิฟ รับซือยาเสพติด

มาจากภาคเหนือของประเทศไทยส่งออกยาเสพติดและหญิงไทยไปต่างประเทศ  ลักลอบนําเข้าหญิง

ต่างชาติมาค้าประเวณีในประเทศไทย  มือปืนรับจ้าง ทํากิจการเซ็กซ์ทัวร์บนเรือกลางทะเล  

ด ําเนินการเป็นผู ้จัดหาเดก็ผู ้ชายป้อนธุรกิจทางเพศ  กว้านซือเด็กไทยและเด็กต่างชาติเข้าสังกัด  

ปลอมแปลงวีซ่าและพาสปอร์ต  นอกจากนีย ังพบว่า กลุ่มองคก์รอาชญากรรมเหล่านีใช้ประเทศไทย

เป็นสถานทีฟอกเงิน  เมือฟอกเสร็จแล้วจะส่งกลับไปประเทศของตนในรูปของเงินทีถูกกฎหมาย 

กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากทวีปอเมริกา 

กลุ่มมาเฟียจากทวีปอเมริกามีพฤติกรรมร่วมกับคนไทยปลอมพาสปอร์ตและวีซ่าโดย

รับดําเนินการทางตู ้ไปรษณีย์  ตังแก๊งลักทรัพย์ชาวต่างชาติตามโรงแรมและในแหล่งท่องเทียวที

สําคัญของไทย  มีความเชียวชาญในการฉกเพชรตามร้านจิวเวลรี  และฉกเงินลูกค้าทีไปธนาคาร  

ขนเฮโรอีน  และดําเนินการชักชวนเด็กไทยและต่างชาติทังชายและหญิงถ่ายภาพยนตร์ลามกเพือ

ส่งกลับประเทศตน 

กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กลุ่มมาเฟียนีมีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋ น  ค้ายาเสพติด  เรียกค่าคุ้มครอง ทําธุรกิจ

อาชญากรรมประเภทขนคนจีนจากแผน่ดินใหญ่เข้าประเทศไทยก่อนแล้วจึงส่งต่อไปประเทศทีสาม  

(แก๊งลูกหม)ู ขนยาเสพติด  มีความสามารถในการปลอมพาสปอร์ตและวีซ่าได้ทุกประเทศทัวโลก  

ปลอมเงินตราสกุลดอลล่าร์สหรัฐ  เรียกเก็บค่าคุ้มครองของชาวต่างชาติ  ส่งผู ้หญิงไปประเทศญีปุ ่ น  

และค้าหญิงข้ามชาติ 

โดยสรุป  องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทีสําคัญทีเกิดขึนในประเทศไทย  ประกอบด้วย 

การลักลอบค้ายาเสพติด  การลักลอบขนผู้ย ้ายถิน การค้าอาวุธ  การค้าหญิงและเด็ก การปลอมแปลง

เอกสาร  ความผิดเกียวกับทรัพย์  เช่น  ลักทรัพย์  ปล้นทรัพย์  ฉ้อโกง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ การฟอกเงิน  เป็นต้น 

ปัญหาสําคัญในการดําเนินการจัดการกับการกระทําเหล่านีก็คือ  ในปัจจุบันมักจะพบ

อุปสรรคในการบังคับใช้เพราะระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที

อยู่ในยุคสารสนเทศนับวันยิงจะมีความกา้วหน้าจนทําให้หน่วยงานของรัฐล้าหลังเดินตามไม่ทัน  มี

การดําเนินการทีรวดเร็วมีการกลบร่องรอยให้ติดตามไม่ได้  และมักจะมีการปกปิด  เปลียนสภาพ  

หรือแปรรูปบรรดาทรัพย์สิน  ทําให้การใช้โทษทีบังคับเอากับทรัพย์สิน คือ “โทษริบทรัพย์สิน”  มี
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ความยากลําบากในการบังคับโทษ  ด้วยเหตุนี  การฟอกเงินจึงเกียวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงและ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  เนืองจากผู ้กระทําความผิดตลอดจนองค์กรอาชญากรรมไม่ต้องการให้

เจ้าหน้าทีของรัฐได้ทราบทีมาของทรัพย์สินจึงจ ําเป็นต้องใช้รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพือปิดบังหรือซุก

ซ่อนทรัพย์สิน อันเป็นผลในการช่วยปิดบังการกระทําความผิดของบุคคลหรือองค์กรเหล่านัน การ

ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  จึงมีความจําเป็นต้องนํากฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

นอกจากนี อาชญากรรมยาเสพติดก็เป็นปัญหาทีคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ก่อให้เกิด

ความเสียหายร้ายแรงแก่ประชาชนสังคมประเทศรวมทังประชาคมโลก  ลักษณะของการประกอบ

อาชญากรรมประเภทนีมีโครงข่ายทีซับซ้อนเชือมโยงกันหลายประเทศยากแก่การป้องกันและ

ปราบปราม  ดังนัน องค์การสหประชาชาติ  (United  Nation)  จึงได้มีการประชุมเพือออกอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention)  โดยได้ก ําหนดให้ประเทศภาคีบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  อนุสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ประเทศใดประสงค์ทีจะป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดอาญาฐานอืนนอกเหนือจากความผิดเกียวกับยาเสพติดแล้วก็

สามารถบัญญัติความผิดอาญาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึง

เรียกว่า  ความผิดมูลฐาน 

5)  การก่อการร้าย 

 การก่อการร้ายส่วนใหญ่เน้นวิธีการปฏิบัติการทางรุกทีมีการวางแผนและเตรียมการ

ไว้ล่วงหน้า  เพือกระทําการต่อเป้าหมายทีได้คัดเลือกไว้    โดยฝ่ายทีตกเป็นเป้าหมายไม่คาดคิดมา

ก่อน ในการปฏิบัติการของผู ้ ก่อการร้าย อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ28  

(1)  การทําให้เป็นทีรู้จักและสร้างการยอมรับ  ซึ งมักเป็นจุดประสงคเ์บืองต้นเมือ

แรกตังองค์กรหรือกลุ่มขึนมา โดยจุดมุ่งหมาย อาจต้องการให้เป็นทีรู้จักในระดับสากล หรือเพียง

รู้จักกันในประเทศก็ได ้ซึงจุดมุ่งหมาย นีจะรวมไปถึงการสร้างความสนใจ สร้างการยอมรับของ

การกระทําในระดับท้องถิน ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพือหาสมาชิกใหม่เข้าร่วมองค์กร หาแหล่ง

เงินทุนสนับสนุน หรือสร้างคะแนนนิยมในหมู่กลุ่มชน และอีกวิธีหนึงทีกลุ่มผู ้ ก่อการร้ายใช ้ก็คือ

การดําเนินการทางการเมืองผ่านสือสิงพิมพ ์วิทย ุหรือโทรทัศน ์ 

(2)  การบีบบังคับโดยการต่อต้านนโยบายหรือการกระทําของรัฐ คือมุ่งให้รัฐบาล

ทบทวนหรือแก้ไขนโยบายบางอย่าง ซึงมักไม่ได้มุ่งเข้าควบคุมอํานาจการปกครองของรัฐบาลโดย

                                                
28  http://www.kkbp.org/News/003.htm 
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ทันที เช่น หากรัฐบาลได้รับรองหรือยอมให้กองกําลังของชาติพันธมิตรเข้ามาตังฐานทัพหรือฐาน

ปฏิบัติการในพืนทีภายในประเทศ กลุ่มผู ้ ก่อการร้ายทีไม่เห็นด้วยกับการยินยอมให้ประเทศอืนเข้า

มาตังฐานทัพ หรือกองกําลังในเขตอธิปไตยของชาติก็จะมุ่งโจมตีโดยจํากัดเป้าหมายเพียงรัฐบาล

ประเทศตนกับกองกําลัง สิงก่อสร้างและยุทธปัจจัยของชาติพันธมิตรเท่านัน  

 (3)  การบีบบังคับโดยการต่อต้านกลุ่มหรือตัวบุคคล คือ การมุ่งเน้นทีจะต่อต้านกลุ่ม

บุคคลมากกว่านโยบาย โดยการสร้างสถานการณ์รบกวน ดําเนินสถานการณ์ให้รัฐเป็นฝ่ายตังรับ

อย่างยืดเยือ จนประชาชนเกิดความท้อแท ้เบือหน่าย ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐต่อไป 

 (4)  การสร้างสถานการณ์ให้รัฐบาลตอบโต้ กระทํารุนแรงเกินกว่าเหตุ  เพือให้

ประชาชนเกิดความเห็นใจ และหันมาใหก้ารสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย อีกทังการบีบคันให้รัฐบาล

ตอบโต้ ย่อมส่งผลให้รัฐออกมาตรการกําหนดข้อจํากัดต่าง  ๆซึ งจะนําไปสู่ความไม่พอใจของ

สาธารณชน และยอมรับการปฏิบัติการหรือเข้าเป็นแนวร่วมของกลุ่มก่อการร้ายในทีสุด แต่หากรัฐ

ไม่ใช้วิธีการรุนแรงเข้าตอบโต ้กลุ่มก่อการร้ายก็จะบีบด้วยการปฏิบัติการทีรุนแรงขึน เพือแสดงให้

เห็นว่ารัฐขาดความสามารถในการปกป้องพลเรือน สร้างความหวาดกลัว และทําให้ประชาชนขาด

ความเชือมันในการรักษาความปลอดภัยของรัฐ จนเป็นสาเหตุให้อ ํานาจรัฐล่มสลาย  

 (5)  การสนับสนุนการกบฏ การปฏิวัติ หรือการก่อการร้ายอืนๆ เพือต้องการกระจาย

สถานการณ์ความวุ่นวายให้ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ เพือกดดันให้รัฐต้องทุ่มเทงบประมาณและ

กําลังพลลงไปในการเฝ้าระวัง คุ ้มครองรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในพืนที

ต่างๆ จนรัฐตกอยู่ในสถานะอ่อนแอ ไม่มีก ําลังมากพอทีจะไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาประเทศในด้าน

อืนๆ กลุ่มก่อการร้ายก็จะดําเนินการทางการเมืองเข้าแย่งชิงประชาชนและอํานาจรัฐ 

ลักษณะการกระทําทีถือเป็นการก่อการร้าย อาจพิจารณาได้จากปัจจัยต่อไปนี29 

1. Target  เป้าหมายในการกระทํา  ในการก่อการร้ายจะมุ่งกระทําต่อเป้าหมายทีเป็น

สัญลักษณ์หรือบุคคลสําคัญทีเป็นแกนนําการเคลือนไหวฝ่ายตรงข้าม รวมถึงประชาชนทัวไป โดยมี

เจตจํานงเฉพาะ ให้มีผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรง โดยจะมิได้พุ่งเป้าไปย ังประชาชน กลุ่มใด

กลุ่มหนึงโดยเฉพาะ  แต่มีลักษณะในการทัวไป  ส่วนใหญ่มักไม่มุ่งเป้าหมายไปย ังสถานทีทีมีการ

วางกําลัง หรือมีระบบการป้องกันหนาแน่น หรือปะทะกับกองกําลังทีมีความเข้มแข็ง แต่เลือกทีจะ

                                                
29  Definitions of terrorism,  from http://www.answers.com/topic/definitions-of-

terrorism? hl=definition&hl=terrorism.   
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ปฏิบัติต่อเป้าหมายทีเด่นชัด มีระบบการระวังป้องกันไม่แน่นหนา หรือเข้าปฏิบัติการในช่วงเวลาที

ไม่ได้คาดหมาย  

2. Objective   ว ัตถุประสงค์  การก่อการร้ายมักมุ่งประสงค์ เพือทําให้เกิดความกลัว  

การตืนตระหนก เป็นลักษณะของการขู ่เข็ญต่อประชาชน  เพราะประชาชนส่วนใหญ่มักไม่ระวังตัว 

และปกป้องตัวเองไม่ได้  และมันใจว่าจะเกิดความหวาดกลัวการตืนตระหนกได้อย่างรุนแรงจาก

เหตุการณ์ทีเกิดขึน  เช่น เหตุการณ์ 9/11  ต่อ อาคาร World Trade Center  ทีนิวยอร์คนัน มีเจตนา 

เพือทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิมความขัดแย ้งต่อชาวอิสลามทัวโลก  เมือพิจารณาวัตถุประสงค์  

จึงไม่รวมถึงในกรณีของการทําลายล้างเผ่าพันธ์ (Genocide) ซึงมุ่งกระทําในลักษณะทําลายลา้งให้

หมดไปไม่ใช่ลักษณะของการข่มขู ่  หรือขู ่ เข็ญ  ซึ งมักเป็นการกระทําทีปิดบังซ่อนเร้นต่อ

สาธารณชน 

3. Motive  มูลเหตุจูงใจ  การก่อการร้ายโดยมากมักมีมูลเหตุจูงใจมาจากต้องการ

บรรลุผลในทางการเมืองหรือทางศาสนา  ไม่ใช่ลักษณะต้องการผลในทางส่วนตัว  เมือพิจารณาจาก

มูลเหตุจูงใจดังกล่าวทีต้องการให้สาธารณชนเกิดความหวาดกลัว  หรืออาจเป็นการให้รัฐบาล ต้อง

กระทําการอย่างใดอย่างหนึง   

4. Legitimacy  ความชอบด้วยกฎหมาย  รัฐทีมีความชอบด้วยกฎหมาย โดยลักษณะ

แล้วจะไม่สามารถกระทําการก่อการร้ายภายในดินแดน หรือต่อประชาชนของตนเองได ้หมายความ

ว่า  โดยลักษณะการกระทําการก่อการร้ายแล้ว  รัฐจึงไม่สามารถเป็นผู ้ ก่อการร้าย หรือการกระทํา

ของรัฐ แม้ว่าจะใช้วีการเช่นเดียวกับการก่อการร้าย  ก็จะไม่เรียกว่า เป็นการก่อการร้าย  แต่รัฐที

กระทําในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการทีรัฐทีเรียกว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม  (War crimes) หรือ 

อาชญากรรมทีกระทําต่อมนุษยชาติ ( Crimes against humanity )   

 

2.1.3  คํานิยาม การก่อการร้ายของประเทศต่างๆ 

การให้ค ํานิยามหรือความหมายของ “การก่อการร้าย” นัน มิใช่เป็นเพียงแค่เรืองทาง

ทฤษฎีหรือหลักการ แต่ย ังเกียวข้องกับด้านการปฏิบัติอันเป็นลําดับแรกด้วย การก่อการร้ายนันมิใช่

เป็นปัญหาภายในของประเทศหนึงประเทศใด แต่เป็นเรืองทีเกียวโยงกับปัจจัยความมันคงระหว่าง

ชาติด้วยกัน องค์กรก่อการร้ายทีอยู่เบืองหลังและให้การสนับสนุนหรือเป็นผู ้ลงมือโจมตีเองใน

ประเทศต่าง ๆ นัน อาจมีหลายชนชาติเป็นผู ้ เคราะห์ร้าย  องค์กรก่อการร้ายนันอาจมีเครือข่ายอยู่ใน

หลายประเทศได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือทังทางตรงทางอ้อมจากประเทศหรือจากกลุ่มชนใด ๆ 

ทัวโลก เนืองจากการก่อการร้ายสากลเป็นปฏิบัติการข้ามประเทศการตอบโต้นันจําต้องกระทําใน

ระดับของนานาชาติด้วย  ดังนัน การต่อสู้เพือเอาชนะกับการก่อการร้าย จึงต้องมีข้อตกลงว่าสิงทีเรา
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จะดําเนินการนนัคืออะไร (what it is we are dealing with) หรืออีกนัยหนึงเราจําเป็นต้องมีนิยาม

หรือความหมายของ “การก่อการร้าย”   การทีปราศจากนิยามหรือความหมายของการก่อการร้ายนัน  

ทําให้การทีจะมีข้อตกลงหรือการบังคับใช้เกณฑ์ความร่วมมือเพือการต่อสู้กับการก่อการร้ายอย่างมี

ประสิทธิภาพนันคงเป็นไปมิได้ ตัวอย่างหนึงทีเห็นได้ชัด คือ การส่งมอบตัวผู ้ ก่อการร้ายระหว่าง

ประเทศ แม้ว่าหลายประเทศจะมีสัญญาทวิภาคีและพหุภาคีอันเกียวกับการกระทําทางอาชญากรรม

ต่าง ๆ แต่การส่งมอบตัวผู ้กระทําผิดในทางการเมืองก็มักอยู่นอกกฎเกณฑ์  

องค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการร่างกฎหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้ค ํา

จ ํากัดความของคําว่า การก่อการร้ายสากล ให้มีความหมายว่า  

(1) การกระทําทีมุ่งกระทําต่อบุคคลซึงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ เช่น ผู ้นําของรัฐ หรือสมาชิกในทางการทูต 

(2) การกระทําทีมีจุดมุ่งหมายเป็นสลัดอากาศต่อเครืองบินโดยสารพลเรือน  

(3) ส่งผู ้ ก่อการร้ายไปปฏิบัติการนอกประเทศและใช้วิธีการทีรุนแรง 

(4)  ใช้ชีวิตมนุษย์ผู ้บริสุทธิเป็นเครืองมือของการก่อการร้าย  

การให้ค ํานิยามการก่อการร้ายระหว่างประเทศของคณะกรรมการร่างกฎหมายของ

องค์การสหประชาชาติ เป็นไปในลักษณะกว้าง ๆ แต่การทีจะให้การนิยาม การก่อการร้ายระหว่าง

ประเทศเป็นไปในทํานองเดียวกันในทีประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาตินันต้องประสบ

กับความล้มเหลว ทังนีเนืองมาจากความขัดแย ้งระหว่างคําว่าการก่อการร้าย กับการต่อสู้เพือปลด

แอกประเทศชาติ 

องค์การตํารวจสากล ได้ก ําหนดคํานิยามของคําว่า การก่อการร้ายสากล ให้หมายถึง การ

กระทําในลักษณะดังต่อไปนีคือ  

(1)  การกระทําทีมีจุดมุ่งหมายในการแสดงออกให้เกิดผลมากกว่าหนึงประเทศขึนไป 

(2)  การกระทําความผิดทีเริมขึนในประเทศหนึง และไปสินสุดลงในอีกประเทศหนึง  

(3) การกระทําของกลุ่มได้รับการสนับสนุนทีมีแหล่งกําเนิดมาจากต่างประเทศ  

(4)  ได้มีการวางแผน หรือ ตระเตรียมการในประเทศหนึ งและไปปฏิบัติการในอีก

ประเทศหนึง  

(5)  ผู ้เสียหายเป็นสาเหตุให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลร้าย หรือเกิดขึนกับองค์การ

ระหว่างประเทศ  

(6 )  ความเสียหายเป็นสาเหตุให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลร้าย หรือเกิดขึนกับองค์การ

ระหว่างประเทศ  
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นักนิติศาสตร์ โดยเฉพาะนักกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ให้ค ํานิยาม เกียวกับการก่อ

การร้าย และการก่อการร้ายสากล ไว้ดังนี “การก่อการร้าย เป็นการกระทําทีใช้ก ําลังบังคับ หรือการ

ใช้ก ําลังบังคับขู ่เข็ญ ซึงมุ่งกระทําโดยตรงต่อฝ่ายทีสาม ซึงเป็นฝ่ายทีบริสุทธิ หรือไม่มีส่วนรู้เห็น

ด้วยเพือให้ได้รับผลตามอุดมคติทีตังเป้าหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงิน หรือการปฏิบัติการ

ทางจิตวิทยา และเมือการก่อการร้ายนันมีปัจจัยทางด้านต่างประเทศเข้ามาเกียวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านการเงิน ก ําลังคน หรือการให้ความช่วยเหลือในด้านใด การก่อการร้ายนันก็จะเป็นการก่อ

การร้ายระหว่างประเทศ หรือการก่อการร้ายสากล  

นอกจากนี ในบางประเทศได้มีการกําหนดคํานิยามของการก่อการร้ายไว้ในกฎหมายที

เกียวข้อง เช่น 

1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก ําหนดคํานิยามของการก่อการร้ายไว้ตาม U.S. Code of 

Federal Regulations, 28 C.F.R., section 0.85 คือ การใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย เพือข่มขู ่หรือบังคับรัฐบาล ประชาชน หรือส่วนใดส่วนหนึงดังกล่าว เพือเป็นการ

ผลักดันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการเมืองและสังคม ในส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

ได้ให้ความหมายของคําว่า การก่อการร้าย หมายถึง การใช้ความรุนแรงหรือขู ่จะใช้ความรุนแรง

อย่างมีแผนการ เพือสร้างความหวาดกลัว บังคับ ขู ่เข็ญรัฐบาลหรือสังคมเพือผลทางด้านการเมือง 

ศาสนา อุดมการณ์ 

 นอกจากนี ตามมาตรา 802 แห่ง H.R.3162, The USA PATRIOT Act ย ังได้อธิบาย

ความหมายของการก่อการร้ายในประเทศ เหมือนดังเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

ผู ้ ทีร่วมในการก่อการร้ายภายในประเทศถ้าได้กระทําการทีเป็นอันตรายต่อชีวิตถือว่าเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายอาญาแห่งรัฐหรือสหรัฐฯ หากเป็นการกระทําทีปรากฏเจตนาว่า 

 (1)  เป็นการขู ่เข็ญคุกคามหรือข่มขู ่ประชาชนพลเรือน 

 (2)  สร้างอิทธิพลต่อนโยบายรัฐบาลโดยการขู ่เข็ญคุกคามหรือข่มขู ่

 (3)  มีผลกระทบต่อการดําเนินการของรัฐบาล โดยการทําลายล้างประชาชน การ

ลอบสังหารหรือการลักพาตัว 

 นอกจากคํานิยาม การก่อการร้ายตาม The USA PATRIOT Act แล้ว สหรัฐฯ ย ังได้

ก ําหนดความหมายของการก่อการร้าย (terrorism) ไว ้ตามมาตรา 2(15) (a) แห่ง Homeland Security 

Act 2002 ทีระบุการก่อการร้าย หมายถึง การกระทําทีเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ หรือทีเป็นอันตราย

ต่อโครงสร้างพืนฐานทีเป็นไปได้ หรือแหล่งสําคัญ และเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาของประเทศ

สหรัฐฯ หรือของรัฐต่างๆ หรือหน่วยงานอืนๆ ของประเทศสหรัฐฯ และโดยปรากฏเจตนาต่อการ
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คุกคามหรือขู ่เข็ญประชาชนพลเมือง มีอิทธิพลต่อนโยบายรัฐบาลโดยการคุกคามหรือขู ่เข็ญ หรือ

ลอบสังหารหรือลักพาตัวอนัมีผลกระทบการบริหารของรัฐบาลโดยเป็นอันตรายต่อส่วนรวม 

 สําหรับ Central Intelligence Agency (CIA) ไดใ้ห้ค ํานิยามของการก่อการร้ายไว้ว่า

การก่อการร้าย หมายถึง “ปฏิบัติการรุนแรงทีมีการคิดและเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีเหตุจูง

ใจทางการเมือง กระทําต่อเป้าหมายซึงไม่ได้มีส่วนเกียวข้องกับการสงคราม และไม่มีศักยภาพใน

การทําการรบโดยกลุ่มขบวนการทีมิได้เป็นตัวแทนของรัฐในทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือ

โดยกลุ่มสายลับของรัฐทีกระทําการในทางลับ”  

 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ให้ค ําจ ํากัดความ คําว่า “การก่อการร้าย” หมายถึง 

“การประทุษร้ายทีกระทําโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ด้วยแรงจูงใจทีมีมูลเหตุจากทางการเมืองต่อ

เป้าหมายทีมิได้เกียวข้องกับการรบ โดยผู ้กระทํามักเป็นกลุ่มทีเล็กกว่าประเทศ หรือกลุ่มทีกระทํา

การในทางลับ และมักกระทําโดยมีว ัตถุประสงค์เพือกดดันต่อกลุ่มจําเพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง” 

2)  ประเทศอังกฤษ 

  พจนานุกรมอังกฤษ ฉบับอ๊อกซ์ฟอร์ด ได้ให้ความหมายของคําว่า Terrorism 

หมายถึง “การปกครองโดยใช้ความหวาดกลัวเป็นเครืองมือ โดยพรรคทีอยู่ในอํานาจของฝรังเศส

สมัยการปฏิวัติ ค.ศ.1789-1794 : ซึงเป็นระบบของความหวาดกลัว” ทังนีเพราะรัฐบาลในสมัยนันได้

นําเอาวิธีการอันป่าเถือนมาใช้เพือข่มขู ่ให้ฝ่ายตรงข้ามหวาดกลัว ดังนัน ความหมายดังเดิมของการ

ก่อการร้ายจึงหมายถึงผู ้ครองอํานาจรัฐ หรือผู ้ทีก ําลังยึดอ ํานาจรัฐ ใช้ก ําลังก่อความหวาดกลัวเพือ

วัตถุประสงค์ในทางการเมือง 

 บทบัญญัติในมาตรา 1 แห่ง Terrorism Act 2000  ก ําหนดความหมายของ “การก่อ

การร้าย”  คือ การใช้ก ําลังรุนแรงเพือเปลียนแปลงการปกครอง เกียวกับศาสนาหรือด้วยเหตุผล

ทางด้านความคิด ด้วยการใช้ก ําลังข่มขู ่คุกคามโดยมีเป้าหมายเพือให้เกิดความสูญเสียทังชีวิตและ

ร่างกายต่อบุคคล ตลอดจนทําลายทรัพย์สินส่วนตัวและสาธารณะเพือให้เกิดความเกรงกลัว ซึงการ

กระทําดังกล่าวให้รวมถึงการกระทํานอกประเทศด้วย  

 องค์การข่าวกรองลับของอังกฤษ (Secret Intelligence Service) ระบุว่า หมายถึง 

“การใช้วิธีการรุนแรงทีมีการวางแผนการและเตรียมการเพือการข่มขู ่ท ําให้เสียขวัญหรือตืน

ตระหนก โดยหวังผลทางการเมือง อันไดแ้ก่ การโค่นล้มรัฐบาล การเปลียนแปลงระบอบการ

ปกครอง การเปลียนแปลงนโยบาย หรือการแบ่งแยกดินแดนออกไปตังรัฐอิสระ”  

 พระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้ายของสหราชอาณาจักร  (The United 

Kingdom's Prevention of Terrorism Act.) ระบุว่า หมายถึง “การใช้ความรุนแรงเพือจุดมุ่งหมายทาง
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การเมือง และรวมถึงการใช้ความรุนแรงใด ๆ ก็ตาม เพือจุดมุ่งหมายในการทําให้สาธารณชน หรือ

ส่วนใดส่วนหนึงของชุมชนเกิดความหวาดกลัว” 

3)  ประเทศนิวซีแลนด์ 

 ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ก ําหนดคํานิยามของ “การก่อการร้าย” ไว ้ตามมาตรา 5 แห่ง 

Terrorism Suppression Act 2002 ว่า การกระทําทีถือว่าเป็นการก่อการร้ายตามกฎหมายนี หากเป็น

การกระทําทีอยู่ภายใต้กฎหมายนีหรือขัดแย ้งต่ออนุสัญญาทีต่อต้านลัทธิก่อการร้ายดังทีระบุไว้ หรือ

การกระทําทีเป็นการก่อการร้ายทีขัดแย ้งทางด้านอาวุธ โดยหากได้กระทําโดยมีเจตนาทีมีผลกระทบ

ต่อประเทศใดประเทศหนึงหรือหลายประเทศ เพือบรรลุเป้าหมายในทางมโนคติ การเมืองหรือ

ศาสนา และด้วยเจตนาให้ค ําแนะนําทีเป็นการคุกคามประชาชนพลเรือน หรือใช้ก ําลังบังคับรัฐบาล

หรือองค์กรระหว่างประเทศให้ทําหรือละเว ้นการกระทําอย่างไม่ถูกต้อง โดยก่อให้ผู ้ อืนถึงแก่ความ

ตายหรือบาดเจ็บสาหัส หรือเสียงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือ

ทําลายหรือทําให้ทรัพย์สินอันมีค่าหรือสําคัญเสียหายอย่างรุนแรง หรือทําให้เศรษฐกิจของประเทศ

สูญเสีย หรือทําลายสิงแวดล้อม หากมีผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึง 

 จากคํานิยามของคําว่า “การก่อการร้าย” ทีแต่ละประเทศให้ความหมายตามทีกล่าว

แล้วข้างต้น จึงพอสรุปคํานิยามของการก่อการร้ายได้ว่าน่าจะหมายถึง การใช้ความรุนแรงใน

รูปแบบต่างๆทีได้กระทําต่อเจ้าหน้าทีของรัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ ตลอดจนทรัพย์สินของทาง

ราชการและประชาชนจนก่อให้เกิดความกลัวและตืนตระหนกต่อพฤติกรรมดงักล่าว เพือให้

สัมฤทธิผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตน โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบ และผลกระทบทีจะตามมา 

ในการนําไปสู่การเปลียนแปลงการปกครอง ไม่ว่าจะเกิดในประเทศใดประเทศหนึงหรือหลาย

ประเทศก็ตาม ซึงถือว่าเป็นอาชญากรรมทีใชค้วามรุนแรงประเภทหนึง เนืองจากการก่อการร้ายมี

ความชัวร้ายอยู่ในตัวเอง (Mara inse) เป็นการกระทําทีไม่ค ํานึงถึงศีลธรรมอันดี คอยทีจะสร้างความ

เสียหายให้บุคคลอืนโดยมีเจตนาเพือให้เกิดความเกรงกลัว ตามหลัก mens rea หรือ guilty intention 

ทีถือเป็นหลักสากล 

 

2.2 ลักษณะทัวไปของการฟอกเงิน 

การฟอกเงินเริมมีในโลกมาตังแต่ยุคสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานทีแน่นอน แต่

สันนิษฐานว่าการฟอกเงินน่าจะเริมต้นมีในประเทศจีน ตังแต่เมือราว 2000 ปีก่อนคริสตกาล  พ่อค้า

จีนซึงมีฐานะมังคังรํ ารวยในยุคนันจะใช้วิธีการซุกซ่อนทรัพย ์สิน เงินทอง โดยการนําไปลงทุนทํ

ธุรกิจในต่างแดนเพือหลีกเลียงไม่ต้องชําระภาษีให้กับทางการ ต่อมา การฟอกเงินได้เป็นเครืองมือ

ของพวกผิดกฎหมายอย่างอืนนอกเหนือจากการหลบเลียงภาษีด้วย เช่น ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1920 
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ในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง เช่น ชิคาโกและแคลิฟอร์เนีย มีพวกพ่อค้าและนักธุรกิจ

ซึงหน้าฉากทําธุรกิจการค้าถูกกฎหมาย แต่หลังฉากเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การพนันและลักลอบ

ค้าของหนีภาษี ซึงบุคคลเหล่านันมักจะเป็นผู ้มีอิทธิพลในท้องถินหรือในแวดวงธุรกิจ ซึงเรียกว่า 

“มาเฟีย” 

ในช่วงเวลานันบุคคลซึ งมีชือเป็นทีรู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะมาเฟียใหญ่ของ

สหรัฐอเมริกา ได้แก่ อัล คาโปน (Al Capone) ซึงในทีสุดก็ถูกศาลตัดสินจําคุกในความผิดฐานเลียง

ภาษีใน ค.ศ.1931 และโด่งดังอีกคดีซึงเป็นทีรู้จักทัวโลก และเชือว่าพัวพันกับการฟอกเงินด้วย คือ 

คดีวอเตอร์เกต (Watergate) ซึงเกิดในสหรัฐ เมือ ค.ศ. 1973 

มีข้อสันนิษฐานเกียวกับทีมาของคําว่า “ฟอกเงิน” หรือ Money Laundering คือ 

สันนิษฐานว่า การฟอกเงินเป็นคําทีเรียกมาจากพวกมาเฟีย ซึงเบืองหลังทําธุรกิจผิดกฎหมายแต่

ภายนอกทําธุรกิจชําระเงินสด ซึงนิยมคือ ธุรกิจรับจ้างซักเสือผ ้า หรือ Laundry  

ในปัจจุบันเมือเศรษฐกิจประเทศต่างๆ มีความเกียวพันกันมากขึน ทังโดยการติดต่อ

ค้าขาย และโดยข้อตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ทําให้การฟอกเงินของพวกทุจริตชน

สามารถกระทําได้กว ้างขวางและมีอิทธิพลมากขึน แม้ว่าหลังฉากจะค้ายาเสพติด ค้าหญิงโสเภณี ค้า

ของหนีภาษี การพนันเถือน รวมไปจนถึงการย ักยอกเงินและทรัพย์สินของบริษัท และคอร์รัปชันใน

ราชการ แต่ธุรกิจหน้าฉากจะเป็นธุรกิจทีมีหน้าตา ทรงอิทธิพลในสังคมและการเมือง ซึงมักจะโยง

ใยเอือประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าทีบ้านเมืองอยู่ด้วย 

ในประเทศพัฒนาแล้ว ธุรกิจทีพวกมิจฉาชีพเหล่านีนิยมกระทําเพือปกปิดพฤติกรรม

เบืองหลัง ได้แก่ สํานักงานบัญชี สํานักงานกฎหมาย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจก่อสร้าง 

และการเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ เป็นต้น โยงใยและเครือข่ายของนักฟอกเงินได้ขยายแผ่ครอบคลุมไป

ทัวโลก ซึงก็มีทังร่วมมือและขัดแย ้งกันในระหว่างพวกมิจฉาชีพด้วยกัน แต่โดยทัวไปแล้วนักฟอกเงิน

ระดับโลกจากประเทศทีพัฒนาแล้วจะพยายามเข้าไปประสานผลประโยชน์กับนักฟอกเงินท้องถิน

ในประเทศทีกําลังพัฒนาในลักษณะต่างตอบแทน โดยหลังฉากจะร่วมเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย

กัน ขณะทีหน้าฉากก็ทําธุรกิจถูกกฎหมายระหว่างกัน เป็นการฟอกเงินไปด้วยในตัว หรือมิฉะนันก็

พยายามเข้าไปมีบทบาทควบคุมกลไกการทํางานของภาครัฐเสียเอง เช่น ครังหนึงเคยมีข่าวลือว่า 

นักฟอกเงินรายใหญ่รายหนึงในสหรัฐได้วางแผนทีจะซือตัวบุคคลซึงควบคุมกลไกธนาคารกลาง

ของรัฐ30 

                                                
30  เสรี  ลีลาว ัย.  (2545,  เมษายน-มิถุนายน).   “การฟอกเงิน: มหันตภัยเศรษฐกิจโลก.”  

วารสารรามคําแหง,  ปีที 19,  ฉบับท ี2.  หน้า 7-16. 
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2.2.1 ความหมายของการฟอกเงิน 

คําว่า “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นถ้อยคําซึงเป็นทีรู้จกักันมากกว่าหกสิบปี

ในเหล่าองค์กรอาชญากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวกันว่าผู ้ทีคิดค้นแนวคิดของการ

ฟอกเงินดังกล่าวนี ได้แก่ นายเมเยอร์ แลนสกี (Meyer Lansky) อันมีหลักการเกียวกับการนําเงินที

ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทีมักเรียกกันโดยทัวไปว่า “เงินสกปรก” (Dirty Money) มาผ่าน

กระบวนการทางพาณิชยกรรมหรือธุรกรรม เพือให้กลายมาเป็นเงินทีถูกต้องตามกฎหมาย หรือที

เรียกกันว่า “เงินสะอาด” (Clean Money)หรืออีกนัยหนึง เป็นการขจัดร่องรอยของผลประโยชน์ ซึง

เกิดจากการกระทําอันผิดกฎหมายโดยผ่านขันตอนของการโอนและธุรกิจต่างๆ เพือให้จ ํานวน

ผลประโยชน์เดียวกันดังกล่าวกลายเป็นรายได้ทีชอบด้วยกฎหมายในทีสุด จึงอาจกล่าวได้ว่า “การ

ฟอกเงิน” เป็นเล่ห์เหลียมการสร้างและปกปิดผลประโยชน์อันมหาศาล ซึงมีทีมาจากการประกอบ

อาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติด การฉ้อโกง การค้าสินค้าเถือน การลักพาตัว การค้าอาวุธเถือน 

การก่อการร้าย และการหลีกเลียงภาษี เป็นต้น 

ความหมายของคําว่า “การฟอกเงิน” นิยามของคําว่า “การฟอกเงิน” เกียวกับคํานิยาม

ของ “การฟอกเงิน” นัน มีผู ้ ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี 

รศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส อธิบายว่า  “การฟอกเงิน” คือการเปลียนแปลงเงินทีได้มาโดย

ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่สุจริตให้กลายเป็นเงินทีได้มาโดยสุจริต หรือพิสูจน์ว่าไม่ได้ทุจริต กล่าว

โดยทัวไปก็คือ กระบวนการทีทําให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาด หรือกลายเป็นเงินทีสามารถ

อ้างอิงได้ว่าได้มาอย่างไร สาเหตุทีต้องมีการฟอกเงินเพราะว่าเงินทีได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายนัน

ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งทีมาหรือไม่ได้รับการยอมรับในสังคม ดังนันโดยความหมายของการ

ฟอกเงินจึงไม่ได้ผูกติดกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงโดยทัวไป การฟอกเงินจึงให้ความหมายถึงการ

นําเงินสกปรกจากกิจกรรมทีถือว่าอาชญากรรมร้ายแรงต่าง มๆาทําให้เป็นเงินสะอาด31. 

พ.ต.ท.สีหนาท ประยูรรัตน์ สรุปความหมายของคําว่า”การฟอกเงิน” จากอนุสัญญาว่า

ด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 ข้อ 3.1 ว่า 

“...คือการกระทําอันเป็นการแปรสภาพหรือโอนทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการ

กระทําความผิด หรือได้มาจากการมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดโดยมีว ัตถุประสงค์เพือปกปิด

หรืออําพรางแหล่งทีมาของทรัพย์สินทีผิดกฎหมาย หรือเพือช่วยเหลือบุคคลใดๆ ซึงเกียวข้องกับ

การกระทําความผิดนันและย ังหมายความรวมไปถึงการกระทําอันเป็นการปกปิดหรืออําพราง

                                                
31  วีระพงษ์  บุญโญภาส.  (2544).   อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   พิมพ์ครังที 3.  หน้า 318. 
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ลักษณะอันแท้จริงของแหล่งทีมาของทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทํา

ความผิดหรือได้มาจากการมีส่วนร่วมในการกระทําความผิด” 

พล.ต.อ.วาสนา เพิมลาภ ได้ให้ความหมายของการฟอกเงินว่าคือ การทําเงินทีได้มาโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทําเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาด32 

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ อธิบายว่า ความหมายของการฟอกเงินนีมิได้จ ํากัดแต่เฉพาะการ

กระทําแก่เงินซึงได้มาจากการกระทําความผิดเท่านัน แต่ย ังรวมถึงการดําเนินการใดๆแก่ทรัพย์สิน

ต่างๆอันได้มาจากการกระทําความผิดด้วยเช่นกัน ดังนัน โดยทัวไปเมือกล่าวถึงคําว่า”ฟอกเงิน” 

ย่อมเป็นทีเข้าใจว่ามิใช่จ ํากัดเฉพาะการฟอก”เงิน” เท่านัน แต่รวมไปถึงการฟอก”ทรัพย์สิน” ด้วย 33 

โดยมักเรียกรวมๆว่า “ฟอกเงิน” จึงอาจกล่าวได้ว่า “การฟอกเงิน” หมายถึงการกระทํา

ใดๆทีมีว ัตถุประสงค์เพือทําให้เงินหรือทรัพย์สินใดๆซึงมีทีมาจากการกระทําความผิดต่าง ๆ เปลียน

สภาพเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ซึงบุคคลทัวไปหลงเชือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินทีได้มาโดยชอบด้วย

กฎหมาย ด้วยเหตุนีว ัตถุประสงค์ของการเปลียนสภาพเงินหรือทรัพย์สินอันมิชอบด้วยกฎหมายให้

เป็นเงินทีชอบด้วยกฎหมายจึงมีอยู่สามประการ ได้แก่ 

ประการแรก การปกปิดเงินหรือทรัพย์สินทีได้มาอันไม่ชอบดังกล่าวนันไม่ให้บุคคลอืน

ทราบว่าเป็นเงินได้ของผู ้กระทําความผิด 

ประการทีสอง หลบเลียงการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดใดๆ ของผู ้ซึงเป็น

เจ้าของเงินทีนํามาฟอกจากบรรดาเจ้าหน้าทีรัฐ หรือเป็นการปกปิดแหล่งทีมาของเงินนัน 

ประการทีสาม การเพิมพูนผลประโยชน์หรือผลกําไรจากการฟอกเงินดังกล่าว เพือใช้

สนับสนุนในการกระทําความผิดหรือเพือขยายขอบเขตเครือข่ายของการกระทําความผิดต่อไปอัน

เป็นการสร้างฐานอํานาจทางอาชญากรรม ให้แข็งแกร่งจนยากแก่การปราบปรามจากเจ้าหน้าทีของ

รัฐ และทําให้สามารถเพิมรายได้ให้มากขึนจากการประกอบอาญากรรมนัน 

ว ัตถุประสงค์ประการที 3 ของการฟอกเงินนีเป็นผลกระทบทีสําคัญทีสุดต่อการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม เพราะสร้างรายได้อันเป็นการเพิมอํานาจและความมันคงให้แก่

องค์การอาชญากรรม หรือช่วยให้อาชญากรรมสามารถหลบหนีหรือหลบเลียงการจับกุม โดยการ

นําเงินดังกล่าวมาใช้ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ อันขัดต่อกฎหมาย เช่น การว่าจ้างมือ

                                                
32   วาสนา เพิมลาภ.  (2544,  มกราคม-กุมภาพันธ)์.  “การฟอกเงิน.”  วารสารข้าราชการ,  ปี

ที 6,  ฉบับที 1.  หน้า 28. 
33  ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (2540).  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน  หนา้ 8-9. 
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สังหารให้ก ําจัดบุคคลใดทีมาขัดผลประโยชน์ หรือขัดขวางงานอาชญากรรม และการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าทีของรัฐ หรือนักการเมือง เพือช่วยปกปิดการกระทําความผิดใดๆเป็นต้น5 

2.2.2  ขันตอนการฟอกเงิน (Stage of Money Laundering) 

    วิธีการฟอกเงิน  ผู ้กระทําการอาจกระทํารวมกันหลายวิธีหรือวิธีเดียวก็ได้ ตามเอกสาร

ประกอบการบรรยายของ PHILPFONG, ASSISTANT DIRECTOR COMMERCIAL AFFAIRS 

DEPARTMENT SINGAPORE ในการอบรม ASEAN SENIOR POLICE OFFICERS COURSE 

13th NOVEMBER 1993 อธิบายว่า ในบรรดาวิธีการฟอกเงินทังหมดนันสามารถจัดเป็นระดับชัน 

(Stage) ของการฟอกเงินได้เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละขันตอนจะมีความยากลําบากในการตรวจสอบ

เป็นลําดับกันไป ดังนี34 

1)  PLACEMENT แปลว่า ระดับขันเอาไปวางไว้กับที หมายถึง การเก็บเงินทีไดม้าจาก

การกระทําผิดกฎหมายไว้อย่างปกติในทีซ่อนเร้นและปลอดภัยทีสุด จะเก็บไว้เองโดยจะเก็บไว้ทีใด

ก็ได้ เงินย ังเป็นเงิน เป็นระดับขันต้น เป็นวิธีการดังเดิมทีเล่ากันว่า ในสมัยโบราณจะมีวิธีเก็บซ่อน

เงินด้วยการเอาเงินห่อผ ้าใส่ไหฝังดินไว้ในทีเชือแน่ว่าจะไม่มีใครรู้เห็น และจะไม่มีใครไปขุดหามา

ได้ ครันเมือเป็นยุคสมัยใหม่และปัจจุบันนีนอกจากจะเก็บไว้กับตัวกับบ้านแล้ว ก็จะใช้วิธีนําไปฝาก

ไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินและจะย ังใช้ชือทีอยู่จริงหรือจะใช้ชือย่อ ชือทีตังลอยๆ ชือคนอืน 

ถ้าทําได้ 

2)  LAYERING แปลว่า ระดับขันแปลเปลียนเป็นชัน โดยจะใช้เงินทีได้มาจากการ

กระทําความผิดไปซือทรัพย์สิน หรือจัดทําสิงของมีค่า มีราคาแพง มีมูลค่ามากๆ เช่น เพชรนิลจินดา 

หรือทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ ซือรถยนต์ ซือหุ้นหรือหลักทรัพย์ ซือหรือสร้างอาคารบ้านเรือน 

ทีดิน เรียกสวนไร่นาไว้ ทรัพย์สินทีจะต้องจดทะเบียนการถือกรรมสิทธิอาจใช้ชือทีอยู่คนอืนทีไว้ใจ

ได้ หรืออาจทําเป็นขายคนอืนทีไว้ใจได้ หรือทําเป็นโอนยกเป็นมรดกให้คนอืน อาจเป็นบุตรหลาน

ไปแล้วด้วยก็ได้ หรืออาจนําเงินไปฝากไว้กับคนทีไว้ใจได้ อาจเป็นบิดามารดา ญาติพีน้อง บาง

ประเทศอาจอนุญาตให้ผู ้ฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยใช้ชือผู ้ฝากเป็นชือย่อ หรือรหัส

ได้ ซือทีดิน ซืออาคารบ้านเรือนไว้ในต่างประเทศ 

3)  INTEGRATION แปลว่า ระดับขันการคละเคล้าผสมผสานโดยการนําเงินทีได้จาก

การกระทําความผิด หรือทีได้มาโดยไม่ชอบก้อนใหญ่ไปผสมกับเงินส่วนน้อยทีได้จากรายได้ส่วน

อืนไปลงทุนประกอบการทีถูกต้องหลายๆกิจการ จดทะเบียนจัดตังเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท

                                                
34  ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (2542).  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน.  หน้า 4. 
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ประกอบการทางเศรษฐกิจขึนหลายบริษัท เป็นนายหน้ารับจํานอง รับซือขายฝากทีดิน 

อสังหาริมทรัพย์ ให้เงินกู้ได้ดอกเบีย รับเหมาก่อสร้าง ซือขายหุ้น หรือลงทุนข้ามชาติข้ามประเทศ

โดยการโอนเข้าหรือโอนออกนอกประเทศ 

2.2.3  แหล่งทีมาของการฟอกเงิน 

หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงของการฟอกเงินอันปรากฏในปัจจุบันแล้วแหล่งทีมาของ

เงินหรือทรัพย์สินซึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ นํามาดําเนินการเปลียนสภาพหรือเรียกกันว่านํามา

ฟอกนันอาจมีทีมาจากการกระทําใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมายประการหนึง และทีมาจากการ

อันชอบด้วยกฎหมายอีกประการหนึง ทังนีสามารถแยกสาระสําคัญของแหล่งทีมาของเงินทีต้อง

ฟอกจะมีแหล่งใหญ่ๆด้วยกัน 12 แหล่ง คือ  

1)  จากวงการเมือง 

      การเมืองเป็นทีมาของผลประโยชน์ระดับชาติ   เงินและผลประโยชน์ทีมาจาก

การเมืองโดยไม่สุจริตจึงเป็นแหล่งสําคัญสําหรับการฟอกเงิน ส่วนใหญ่เงินทีได้มาจากการกระทํา

ความผิด ได้แก่ ในความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการ โดยเฉพาะอย่างยิงเงินทีได้มาจากการกระทํา

ทุจริตในทางการเมืองซึงเกียวกับผลประโยชน์ของชาติ อันเป็นจํานวนเงินมหาศาล ซึงต้องทําการ

ฟอกเพือปกปิดความผิดของบรรดานักการเมืองบางคน 

2)  ความผิดจากการฉ้อโกงประชาชน 

      บุคคลหรือนิติบุคคลหลายรายต่างหาผลประโยชน์ด้วยการกระทําผิดอันขัดต่อ

กฎหมายในลักษณะทีเป็นการหลอกลวงประชาชนให้นําเงินมาร่วมลงทุนกิจการ เช่น การหลอก

ประชาชนให้เล่นแชร์ลูกโซ่ หรือร่วมลงทุนในสถาบันการเงินโดยนําเงินทีได้มานันไปแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน หรือทําการย ักยอก ย ักย ้ายถ่ายเทเงินไปย ังต่างประเทศ เป็นต้น 

3)  เงินจากความผิดการค้ายาเสพติด 

     ปัจจุบันเป็นแหล่งทีมาซึงใหญ่ทีสุดของการฟอกเงิน เนืองจากเกิดขึนง่ายและ

ร้ายแรงแพร่หลายไปทุกประเทศ เพราะเป็นอาชญากรรมทีไม่มีผู ้ เสียหาย ด้วยเหตุทีผู ้ เสพซึงเป็นผู ้ที

ได้รับผลร้ายจากยาเสพติดต่างพึงพอใจในการเสพ และไม่คิดจะร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีของรัฐจึงยาก

ต่อการปราบปราม และเป็นอาชญากรรมทีให้ผลตอบแทนสูงจากการกระทําความผิด จึงล่อใจให้มีผู ้

คิดเสียงทีจะก่ออาชญากรรมประเภทนี  จ ํานวนรายได้อย่างมากมายจากการประกอบอาชญากรรม

ค้ายาเสพติดนีก่อให้เกิดรูปแบบการฟอกเงินเพือปกปิดความผิดและขยายเครือข่ายเป็นองค์กร

อาชญากรรมเพือเพิมรายได ้และความมนัคง เพือให้รอดพ้นจากการปราบปราม 
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4)  เงินจากวงการพนัน 

     วงการพนันต่างๆ และบ่อนการพนันทังทีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีเงินสะพัด

มากมาย เป็นแหล่งทีทําให้เกิดเงินจํานวนมาก เงินทีได้จากการพนันก็ต้องนําไปฟอกด้วยเหมือนกัน 

แต่ไม่ได้หมายความว่า แหล่งนีเป็นแหล่งผิดกฎหมายทังหมด เพียงไม่ต้องการเปิดเผยว่ามีจ ํานวน

เท่าไหร่ 

5)  เงินสินบน 

     คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ค่อยดีกับเงินสินบน หรือการรับสินบนเป็นสิงทีไม่ถูกต้อง

สําหรับคนทัวไป แม้ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม เช่น รายได้สินบนจากการนําจับ สินนําใจทีได

จากค่าตอบแทน ดังนัน จึงมีการนําเงินสินบนมาฟอกเช่นเดียวกนั 

6)  เงินส่วนตัวทีประสงค์จะปกปิด 

     การปกปิดนันเพือเหตุผลบางประการ เช่น มรดกหรือเงินรางวัลจากสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ซึงได้มาแล้วไม่ต้องการให้คนอืนทราบ เพราะเกรงว่าจะมาขอยืม และเงินสินบนอันชอบ

ด้วยกฎหมายจากการนําจับและต้องการปกปิดเพือความปลอดภัยของผู ้ รับสินบน เป็นต้น 

7)  เงินจากกลุ่มมหาเศรษฐี 

     เป็นเงินทีได้มาถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เช่น เงินทีได้มาจากการรับสัมปทาน 

ได้แก่ เงินได้สัมปทานผูกขาด หรือสัมปทานในเรืองทีไม่ถูก หมายถึงเงินทีบุคคลเหล่านีรับหรือจ่าย

อย่างผิดกฎหมายจากการสัมปทาน 

8)  เงินจากรัฐ 

     เงินทีรัฐหรือประเทศต่างๆ เป็นเจ้าของนําไปเก็บไว้เพือเอาไปทําการอืนๆ ต่อไปโดย 

ไม่อยากให้ใครรู้ทีมาทีไปของจํานวนเงิน เช่น เงินค่านําม ัน เงินราชการลับ อันไม่สามารถเปิดเผย

ต่อสาธารณชนทราบเพือความมันคงของชาติ เป็นต้น 

9)  เงินจากการเรียกค่าคุ้มครอง 

     การเรียกค่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมายจากผู ้ประกอบธุรกิจหรือประชาชน ทําให้ได้มา

ซึงรายได้จ ํานวนมากทําให้มีผู ้ เลียนแบบ ทําให้เกิดความหวาดระแวงและเป็นทีสะเทือนขวัญของ

ประชาชน จึงต้องนําเงินไปฟอกแล้วนําไปใช้เหมือนเงินทีถูกกฎหมาย 

10)  เงินจากกิจการธุรกิจ 

       ในต่างประเทศธุรกิจใหญ่ๆทีมีรายได้จ ํานวนมาก เช่น ธุรกิจนําม ัน ธุรกิจเกียวกั

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นธุรกิจทีถูกกฎหมายแต่ไปตังทีประเทศทีไม่มีความมันคงทางด้านการเมือง

และเศรษฐกิจ เช่น ประเทศแถบลาตินอเมริกา ประเทศทีด้อยพัฒนาในอัฟริกาบางประเทศ จึงมีการ

นําเงินทีได้จากประเทศเหล่านีไปไว้ย ังแหล่งอืนเพือปกปิดแหล่งทีมา 
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       นอกจากนี ธุรกิจบางประเภททีก่อให้เกิดรายได้จ ํานวนมากในระยะเวลาสันๆ เช่น 

สถานบันเทิงธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าค้าทีดิน จ ําเป็นต้องนําเงินทีได้มาฟอกเพือหลีกเลียงการเสียภาษี

สรรพากร เงินทีได้มาจากการนําเข้าส่งออกทีมีการลักลอบหนีภาษีศุลกากร เช่น การแจ้งราคาสินค้า

เท็จทีนําเข้าและส่งออกไม่ตรงความจริงเพือเลียงการเสียภาษีอากรหรือเสียน้อยลง จึงต้องนําเงินมา

ฟอกให้ถูกกฎหมาย 

11)  เงินจากการค้าทางเพศสิงลามกอนาจาร 

        เป็นเงินทีได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจเกียวกบัเพศ เช่น กิจการค้าประเวณี การ

ลักลอบการให้บริการทางเพศ รวมทังการค้าสิงลามกอนาจารต่างๆ ก็สร้างรายได้ให้กลุ่ม

ผู ้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว จึงต้องมีการฟอกเงิน 

12)  เงินจากนอกระบบอืนๆ 

       หมายถึง เงินจากแหล่งอืนๆ นอกจากทีกล่าวมาแล้ว 

2.2.4  รปแบบการฟอกเงิู น 

การฟอกเงินหรือแปรสภาพ”เงินสกปรก” ทีได้มาจากการกระทําความผิดให้ดูเป็น “เงิน

สะอาด” มีวิธีหลากหลาย ไม่ว่าจะผ่านธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหุ้น หรือแม้กระทังการใช้ 

“โพยก๊วน” ซึงเป็นวิธีการฝากเงินไปให้ญาติพีน้อง 

เนืองจากเงินทีนํามาฟอกเป็นเงินมหาศาลทําให้ผูฟ้อกต้องจัดสรรเงินเป็นส่วนๆ โดยทํา

การฟอกเงินหลาย ๆ รูปแบบเพือไม่ให้เป็นทีสงสัย จากนันจึงนําเงินทีได้จากการฟอกเงินไป

ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบอืน ซึ งวิ ธีการฟอกเ งินจะเปลียนไปตามสถานการณ์ 

สภาพแวดล้อม ความรู้ความสามารถ เทคนิคของผู ้ประกอบการ ตลอดจนการใช้หน้าทีเป็นช่องทาง

ในการดําเนินการ ซึงการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากยากแก่การตรวจสอบ การฟอกเงินจึงมี

รูปแบบและวิธีการหลากหลาย 35   เช่น  

1)  การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ 

 การนําเงินสดทีได้มาโดยไม่สุจริตนันติดตัวออกนอกประเทศ โดยการย ้ายเงินสดที

ได้จากการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรมอืนๆ เป็นไปด้วยความยากลําบาก เนืองจากมีอ ํานาจมาก

และธุรกรรมทีเกียวกับเงินสดจํานวนมากๆ อาจถูกเพ่งเล็งได้ นอกจากนีทางการบางประเทศย ังมี

มาตรการควบคุมทําธุรกิจด้วยเงินสดอย่างเข้มงวด รวมทังระบบเงินของบางประเทศอาจไม่นิยมการ

ใช้จ่ายหรือทําธุรกิจด้วยเงินสด ดังนันการใช้เงินสดทีได้มาโดยไม่สุจริตจึงกระทําเฉพาะบาง

                                                
35  สีหนาท ประยูรรัตน.์  (2542).  คําอธิบาย พ.ร.บ. ป้องกันแลปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542.  หน้า62-63. 
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ประเทศทีไม่เข้มงวดในการใช้เงินสดในการทําธุรกิจด้านการเงิน หรืออาศัยการนําเงินสดผ่าน

พรมแดนโดยการติดสินบนเจ้าพนักงานซึงเป็นการเสียงภัยอย่างมาก 

2)  การฝากเงินกับสถาบันการเงินต่างประเทศ 

 เป็นวิธีหลักโดยทวัไปทีนิยมใช้ในการฟอกเงิน ซึงในการฝากมักจะใช้นามแฝงหรือ

ชือปลอมเพือไม่ให้สามารถสืบสาวหาเจ้าของทีแท้จริงได้ นิยมใช้ในประเทศทีไม่เข้มงวดในการ

เปิดเผยชือแท้จริงของเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของบัญชีและไม่มีการให้รายงานถึงธุรกรรมทีมีมูลค่า

ค่อนข้างสูงอันเป็นจุดอ่อน และทําให้สะดวกในการใช้สถาบันการเงินเพือการฟอกเงินได้ 

3)  การส่งเงินสดหรือโอนเงินออกนอกประเทศ 

 เป็นการนําเงินสดทีฝากไว้ในประเทศทีไม่มีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบัน

การเงินอย่างเข้มงวด เพือให้เงินทีผิดกฎหมายเข้าไปอยู่ในระบบในการเงินของประเทศนัน และ

โอนเงินกลับไปสู่ผู ้ค้ายาเสพติดหรืออาชญากรโดยวิธีง่ายๆ เช่น ทางโทรคมนาคม (Wire Transfer) 

เป็นต้น เงินทีผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเป็นเงินทีถูกกฎหมาย อันเป็นจุดอ่อนของประเทศทีไม่

เข้มงวดเรืองการนําส่งเงินสดออกนอกประเทศ 

4)  การจัดตังกิจการหรือบริษัทบังหน้า 

 เป็นการทีผู ้ค้ายาเสพติดหรืออาชญากรปกปิดแหล่งทีมาและความเป็นเจ้าของเงินที

ได้มาโดยผิดกฎหมาย ด้วยการจัดตังและซือกิจการในต่างประเทศ เช่น ในประเทศทีเป็นเขตปลอด

ภาษี เป็นต้น แล้วให้กิจการของตนในประเทศกู้ยืมเงินหรือซือสินค้าจากกิจการในต่างประเทศ

ดังกล่าวในราคาทีแพงกว่าปกติ ทังนีเพือให้เงินทีได้มาโดยผิดกฎหมายถูกใช้จ่ายหมุนเวียนระหว่าง

กิจการทังสองแห่งดังกล่าว 

5)  วิธีการอืนๆ 

 นอกจากวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้วย ังมีวิธีการอืนๆ เช่น นําเงินไปซือกิจการทีมีผล

ขาดทุนแต่ธุรกิจมีรายรับเป็นเงินสด เช่น โรงแรม กิจการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ภัตตาคาร 

ร้านค้าปลีก เป็นต้น ซึงต่อไปธุรกิจเหล่านีจะกลับฟืนเพราะอาศัยดอกผลจากเงินผิดกฎหมาย 

หลังจากนันจึงค่อนถ่ายเทเงินออกไปใช้ หรือการนําเงินไปซือตราสารทีโอนเปลียนมือได้ ซึงตรา

สารนันไม่มีการควบคุมสืบหาผู ้ทีซือและจากสถาบันการเงินผู ้ออก ทําให้ยากต่อการสืบหาผู ้ทีซือ

และผู ้ รับเงินตามตราสารนัน นอกจากนี ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสือสารได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ทําให้การโอนเงินในระบบสือสารทางอากาสมีการควบคุมน้อยกว่าการโอนเงินสด การโอนเงิน

ต่างๆจะมุ่งเน้นทีความรวดเร็วแต่ประการเดียว พนักงานโอนเงินจะไม่รู้จักลูกค้าและไม่ทราบ

วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน ดังนัน วิธีการดังกล่าวอาจเป็นวิธีการหลบซ่อนเงินผิดกฎหมายหรือ

การทุจริตของนักฟอกเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนีรูปแบบการฟอกเงินทีมีลักษณะเฉพาะของ

DPU



 39 

ประเทศไทยก็คือ การฟอกเงินในตลาดพระเครือง ซึงการซือขายเกิดจากความพอใจของทังผู ้ ซือและ

ผู ้ขาย ไม่มีการตรวจสอบ เงินทีได้มาจากการกระทําความผิดอาจจะถูกอ้างว่าได้มาจากการให้เช่า

พระเครืองซึงอาจจะเป็นพระเครืองทีไม่แท้จริง แต่มีการสมยอมกันระหว่างผู ้ทีต้องการฟอกเงินกับ

ผู ้ให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงิน 

2.2.5  สถานทีสําหรับการฟอกเงิน 

สถานทีสําหรับฟอกเงินนันมีทังในและนอกประเทศ ขึนอยู่กับผู ้ทีจะนําไปฟอกว่าจะ

เลือกสถานทีใด โดยทีสถานทีเหล่านันอาจจะรู้เกียวกับการนําเงินมาฟอกหรือไม่รู้โดยสถานทีฟอก

เงินเกิดขึนตามแหล่งทีต่างๆ 36 ได้แก่  

แหล่งทีหนึง   ธนาคารประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เนืองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกฎหมายคุ้มครองความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด 

แต่ทังนี ถ้าธนาคารสวิสเห็นว่ามีการร้องขอจากรัฐบาลแหล่งทีมาของเงินทีไม่ชอบมาพากลก็จะ  

เปิดเผยทีมาของเงินเช่นกัน 

แหล่งทีสอง   สถาบันการเงินในหมู่เกาะแคริบเบียน 

ประเทศหมู่เกาะเหล่านีทังทีเคยเป็น และเป็นอาณานิคมของประเทศทางยุโรป  ได้แก่ 

อังกฤษ ฝรังเศส เนเธอร์แลนด์ และสเปน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก แต่เนืองจากระยะหลัง

ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ าขายไม่ได้ราคา รวมทังเป็นสถานทีอยู่ใกล ้ก ับแหล่งเงินทีใหญ่ทีสุดขอ

โลก คือ สหรัฐอเมริกา จึงเปลียนมาเป็นแหล่งบริการฟอกเงิน 

แหล่งทีสาม   ประเทศเล็กๆ ในยุโรปทีไม่มีรายได้หลักเป็นทีแน่นอน 

การฟอกเงินของประเทศแถบนี บางครังถูกกฎหมายเพียงแต่ปิดบังทีมาและผู ้ฝาก และ

จํานวนเงินเท่านัน ไม่ได้เป็นการฟอกเงินอย่างจริงจัง แต่เป็นเพราะว่าประเทศเหล่านีเป็นประเทศที

มีขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถหาทางสร้างเศรษฐกิจจากแหล่งอืนมาบํารุงประเทศได้อย่างเพียงพอ 

จึงใช้วิธีการเป็นสถานทีฟอกเงินจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินจากการพนัน เงินรายได้จากบริษัทจด

ทะเบียนทีหนีภาษี เป็นต้น ประเทศต่างๆ เหล่านีได้แก่ โมนาโค ไซบีเรีย เป็นต้น 

แหล่งทีสี    ประเทศแถบศูนย์กลางการเงิน 

ประเทศต่างๆ บริเวณศูนย์กลางการเงิน เช่น ในแปซิฟิคตอนใต้มีหมู่เกาะสําหรับบริการ

เงินทีต้องฟอกจากเอเซียและออสเตรเลีย ทางยุโรปมีเกาะเล็กๆ หลายแห่งทีอยู่นอกเกาะฝรังเศส 

หรืออังกฤษทีเรียกว่าเกาะไอร์แลนด์ออฟมันต์เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบางเกาะ หรือประเทศที

                                                
36  เกษมพงศ์  โบตระกูล.  (2544).  กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.  หน้า 23-24. 
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มีฐานะเป็นอิสระบางประเทศทีเดิมเป็นอาณานิคม เช่น ยิบรอลตา มอลตา และประเทศตามหมู่เกาะ

ใหญ่น้อยต่าง  ๆ

แหล่งทีห้า   บ่อนการพนันทีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

แหล่งการพนันส่วนใหญ่เกิดขึนมาตามแหล่งทีไม่สามารถพัฒนาสถานทีนันให้มีความ

เจริญทางเศรษฐกิจจากทางอืน หรือเป็นสถานทีเคยมีเศรษฐกิจซบเซา เนืองจากผู ้คนมีความนิยม

เปลียนไป ซึงแหล่งการพนันจะเป็นทีล้างเงินให้ทังถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

แหล่งทีหก   ตลาดหุ้น 

เป็นแหล่งทีเงินเปลียนมือได้มาก และผู ้ลงทุนไม่ค่อยสนใจเกียวกับผู ้ซือหรือผู ้ขาย 

เพราะหุ้นเป็นตราสารการเงินทีเปลียนมือได้ง่าย โดยเฉพาะเมือมีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว ช่วงทีหุ้นมีการค้าขายมากสามารถทําการฟอกเงินโดยการซือขายหุ้นได้เป็นจํานวน

มหาศาล หรือตลาดหุ้นทีมีลักษณะการซือขายทีเก็งก ําไรก็จะมีช่องทางให้เกิดการฟอกเงินได้เช่นกัน 

แหล่งทีเจ็ด   การค้าขายทีดิน 

ทีดินเป็นสินทรัพย์ทีสามารถเปลียนเป็นเงินได้ ถึงจะช้าแต่มีปริมาณมาก และเป็นทีนิยม

ของสถาบันการเงินในประเทศทีย ังไม่ค่อยพัฒนา เพราะทีดินเป็นสินทรัพย์ทีจับต้องได้ และไม่

สามารถขโมยได ้จึงมีการซือขายเปลียนมือเป็นจํานวนมาก และราคาซือขายจะขึนอยู่กับความพอใจ

ของผู ้ ซือและผู ้ขายเป็นสําคัญ ดังนันวิธีทีจะให้ประโยชน์ซึงกันและกันโดยการซือขายทีดินในราคา

มิตรภาพ หรือการให้ค่านายหน้าซือขายทีดินก็เป็นกระบวนการฟอกเงินอันหนึงเช่นกัน 

แหล่งทีแปด   สินทรัพย์มีค่าทุกชนิด 

แหล่งฟอกเงินแหล่งนีได้แก่สังหาริมทรัพย์มีค่า เช่น อัญมณีต่างๆ ซึงจะมีการซือขาย

ให้แก่กันในราคามิตรภาพ หรือการให้ด้วยสินนําใจอันเป็นสาเหตุแห่งการคอรัปชันและเป็นทีมาขอ

การฟอกเงินต่อไป 

แหล่งทีเก้า   การเปลียนเป็นเงินสกุลอืนๆ 

ปัจจุบันมีประเทศเปิดเสรีด้านการเงินมากขึน ทําให้การควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา

เป็นไปอย่างยากลําบาก ส่งผลให้การแลกเงินเพือส่งไปย ังต่างประเทศทําได้ง่ายขึน และมีจ ํานวน

มากกว่าแต่ก่อนประกอบกับการบริการสมัยใหม่ เช่น การใช้บัตรเครดิตเป็นเงินสดในอีกประเทศ

หนึงนับเป็นกลไกอีกวิธีหนึงของการฟอกเงิน 
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 แหล่งสุดท้าย  การฟอกเงินโดยให้ผู ้ อืนถือสินทรัพย์และรับเงินแทน 

เป็นการมอบสินทรัพย์ให้ผู ้ไว ้ใจ ซึงมิใช่ญาติพีน้องดูแลโดยมิได้ทํานิติกรรมใดๆ ไว้ 

ล่วงหน้า เงินจํานวนนันจะถูกนํามาฟอกให้กลายเป็นเงินทีถูกต้องเป็นของตนต่อไป 37  

 

2.3 รปแบบขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรของู ประเทศสหรัฐอเมริกา 

องค์กรทีดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังก ําไร เป็นกลุ่มองค์กรทีมีว ัตถุประสงค์ด้านอืนๆ 

มากกว่าการแสวงหากําไร และไม่ได้จัดสรรรายได้ให้สมาชิก กรรมการ หรือเจ้าหน้าทีอืนๆ 

บ่อยครังทีมีการกําหนดขอบเขตแห่งความร่วมมือทีไม่แสวงหากําไร “Non-stock corporations” 

องค์การทีดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังก ําไร สามารถนํารูปแบบของความร่วมมือทีเป็นกิจการของ

เอกชน เช่น การบริจาคให้การกุศลของเอกชน สมาคมทีไม่ได้รวมตัวกัน หุ้นส่วนมูลนิธิ (การจัดตัง

มูลนิธิโดยผู ้บริจาคโดยมีผู ้ได้รับมอบหมายใหด้ ําเนินการ) คอนโดมิเนียม (ความร่วมมือของเจ้าของ

ห้อง ภายใต้กฎหมายคอนโดมิเนียมแห่งรัฐ) ซึ งองค์กรเหล่านีต้องเป็นการจัดตังทีมีรูปแบบไม่

แสวงหาผลกําไร หรืออาจมีว ัตถุประสงค์เพือดําเนินการด้านเดียวภายใต้บทบัญญัติกฎหมายจัดตัง

องค์กรทีก ําหนดไว ้

นอกจากนีย ังรวมถึง โบสถ์ โรงพยาบาล องค์กรบริการอาสาสมัคร สหภาพแรงงาน 

สมาคมอาชีพ สถาบันค้นคว้า พิพิธภัณฑ์ หรือเจ้าหน้าทีปกครองบางแห่งการจัดการองค์กรที

ดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลกําไรทีอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐ บางรัฐได้มีการยอมรับ The Revised 

Model Non-Profit Corporation Act (1986) สําหรับความร่วมมือการไม่แสวงหาผลกําไร มีรัฐ 2-3 

แห่งทียอมรับ The Uniform Unincorporated Non-Profit Association Act  บางรัฐยกเว ้นภาษีและ

โปรแกรมการจ้างงานให้กับสมาคมทีไม่แสวงหากําไร เช่นเดียวกับการบริจาคช่วยเหลือค่าทดแทน

แก่ผู ้ว่างงาน บางรัฐย ังได้ยกเว ้นความรับผิดชอบในมูลละเมิดให้กับองค์กรทีดําเนินการโดยไม่

มุ่งหวังผลกําไร  

ตามกฎหมายสหรัฐฯ ได้ให้ความหมายของคําว่า”การกุศล” คือ องค์กรทีดําเนินการโดย

ไม่มุ่งหวังก ําไรได้รับการยกเว ้นภาษีตามมาตรา 501(c)(3) แห่ง the Internal Revenue Code of 1986 

และอธิบายคําว่า”การบริจาคเงินเพือการกุศล” (charity contribution) ไว ้ในมาตรา 170 (c)(2) ด้วย 

ซึงได้ให้ความหมายของคําว่า  การให้เงินเพือการกุศลหมายถึง การให้เงินหรือให้ของขวัญ หรือเพือ

ใช้ประโยชน์แก่บริษัท ทรัสต์ หรือเงินสงเคราะห์ชุมชน กองทุน หรือมูลนิธิ ประกอบด้วย  

                                                
37  วีระพงษ์  บุญโญภาส.  (2547).  กระบวนการยติธรรมกับกฎหมายป้องกันและุ

ปราบปรามการฟอกเงิน.  หน้า 42-45. 
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1. ได้สร้างสรรค์หรือได้จัดการในสหรัฐฯหรือด้วยเหตุครอบครองทรัพย์หรือภายใต้

กฎหมายสหรัฐฯ, กฎหมายมลรัฐ, กฎหมาย the District of Columbia หรือกฎหมายครอบครอง

ทรัพย์สินสหรัฐฯอืน  ๆ

2. ได้จัดการหรือได้ปฏิบัติการเพือเป้าหมายการกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดี หรือ

การศึกษา หรืออุปถัมภ์การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นแห่งชาติหรือระหว่างประเทศ หรือเพือป้องกันการ

กระทําทารุณต่อเด็กหรือสัตว ์

3. ไม่มีส่วนเกียวข้องกับการหากําไรของผู ้ ถือหุ้นเป็นการส่วนตัวหรือเอกชน และไม่

ขาดคุณสมบัติยกเว ้นภาษีตามมาตรา 501(c) (3) โดยเหตุพยายามละเมิดบทบัญญัติกฎหมายและที

ไม่ได้เกียวข้อง หรือแทรกแซงในการรณรงค์ทางสังคมสนับสนุน (หรือในทางตรงกันข้าม) ผู ้ ชิงชัย

สมัครเป็นเจ้าหน้าทีรัฐบาล 

สําหรับเป้าหมายภาษีของรัฐในส่วนขององค์กรทีได้รับการยกเว ้นภาษีนัน หากเป็น

องค์กรทีดําเนินการเพือการศาสนา การบริจาค งานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย

สาธารณะ การศึกษา การป้องกัน การทารุณกรรมต่อเด็กหรือสัตว์ และ/หรือ การพัฒนากีฬา

แห่งชาติหรือระหว่างประเทศ เป็นการเฉพาะ โดยรวมถึงภาษีความมันคงทางด้านสังคม ซึงการ

บริจาคเงินเพือการกุศลนี ศาลสหรัฐฯได้มีแนวคําพิพากษาให้จ ํากัดเฉพาะองค์กรภายในประเทศ

เท่านนั ตัวอย่างเช่น คดี Welti v. Commissioner ทีศาลภาษีปฏิเสธการหักเงินบริจาคโดยตรงต่อ the 

First Church of Christ, Scientist ทีตังอยู่ในเมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

องค์กรทีดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังก ําไรในประเทศสหรัฐฯ มีสถานะได้รับการยกเว ้น

ภาษีตามมาตรา 501 (c) แห่ง the Internal Revenue Code of 1986 ซึงได้จัดหมวดหมู่ไว ้ 25 ประเภท

แต่ละหมวดหมู่ได้ถูกปฏิบัติทีแตกต่างกัน ภายใต้ข้อยกเว ้นตามมาตรา 501 (c)(3) ระบุคําว่า 

“องค์การ”(Organizations)  หมายถึง เกียวกับการกุศล (charitable)  หรือเกียวกับการศึกษา 

(educational) ซึ งเป็นองค์การทีได้จัดการและปฏิบัติการทางด้านศาสนา การกุศล เกียวกับ

วิทยาศาสตร์ การทดสอบเพือความปลอดภัยสาธารณะ ว ัตถุประสงค์เพืองานวรรณกรรมและ

การศึกษาทีไม่มุ่งหวังก ําไร หรือไม่มีส่วนใดทีอาจทําไปเพือประโยชน์ปัจเจกชนส่วน 

 

2.4 ความเป็นมา และรปแบบขององค์กรู ทีไม่แสวงหากําไรในประเทศไทย 

2.4.1  ความเป็นมา 

องค์กรทีไม่แสวงหากําไร หมายถึง องค์การ มูลนิธิ สมาคม สหภาพ และพรรคการเมือง 

ซึงจัดตังขึนเพือดําเนินงานทีมีลักษณะ 

1)  หน้าทีหรือกิจกรรมเพือประโยชน์ของส่วนรวม มิใช่เฉพาะกลุ่ม 
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2)  เป็นองค์กรทีปกครองตนเอง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู ้ ก ําหนดนโยบายและ 

ตัดสินใจในเรืองต่าง  ๆ

3) ไม่แสวงหากําไรและไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก 

4) ไม่ใช่องค์การฯ ของรัฐ แม้องค์กรฯ นันจะจัดตังขึนโดยรัฐ หรือได้รับการสนับสนุน

จากรัฐ 

 เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานขององค์กร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 (1)  ลูกจ้างประจํา หมายถึง ผู ้ทีทํางานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 

โดย นายจ้างตกลงไว้ เพือปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นงานประจําขององค์กรนัน  ๆ

 (2) ลูกจ้างชัวคราว หมายถึง ผู ้ทีทํางานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 

โดย นายจ้างตกลงจ้าง เพือปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นงานชัวคราว เป็นงานจรหรือเป็นงานตาม

ฤดูกาล 

 (3)  อาสาสมัคร หมายถึง ผู ้ทีทํางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 

ได้แก่ ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู ้มาฝึกงานในองค์กรฯ ทุกคน ซึงทํางานโดยไม่ได้รับ ค่าตอบแทนใด ๆ 

อย่างไรก็ดี เจ้าของหรือผู ้จัดตังองค์กรฯ อาจให้อาหาร เครือง นุ่งห่ม หรือ ช่วยเหลือ เกือกูลใน

ประการอืน ๆ เมือเห็นสมควร แต่ไม่ต้องรับ ผิดชอบในเรืองต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามกฎหมาย 

 (4)  ผู ้ท ํางานให้องค์กรฯ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน หมายถึง ผู ้ ทีทํางานโดยไม่ได้

รับค่าจ้างเงินเดือน (มิใช่อาสาสมัคร) แต่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าทีต้องปฏิบัติ เช่น พระ, 

บาทหลวง เป็นต้น 

 การพัฒนาขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรในประเทศไทย ในอดีตเมือกล่าวถึง

องค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีสําคัญจะได้แก่ ว ัด เนืองจากวัดจะทําหน้าทีเป็นศูนย์กลางของชุมชนและ

ช่วยเหลือผู ้ตกทุกข์ได้ยาก ต่อมาเมือมิชชันนารีและคนจีนเข้ามาในประเทศไทยมากขึน ก็มีองค์กร

ของศาสนาคริสต์และองค์กรของคนจีนเกิดขึน ผลกระทบจากอิทธิพลตะวันตกและความ

หลากหลายทางเชือชาติและชาติพันธุ์ ตลอดจนการขยายตัวของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ทําให้เกิด

องค์กรประชาสังคมทีมีกิจกรรมหลากหลาย ถึงขนาดทีรัฐบาลกลัวว่าองค์กรประชาสังคมอาจเป็น

ตัวการบ่อนทําลายความมันคงของชาติ 

 ก.  อิทธิพลของศาสนาพุทธในยุคแรก   

ศาสนาพุทธมีบทบาทสําคัญในการช่วยดํารงความมันคงทางการเมืองและ

ความเป็นปึกแผ่นทางวัฒนธรรมของไทยมาตลอด 700 ปี ตังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงต้น

รัตนโกสินทร์ ศาสนาเป็นพืนฐานของความเชือและกระบวนการทางสังคมทีนิยมการทําบุญ ใน

สมัยแรกเริม พระสงฆ์และวัดมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของภูมิปัญญา ว ัฒนธรรม ความบันเทิง และ
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ชีวิตของชุมชน งานวัดถือเป็นมหรสพสําหรับครอบครัว นอกจากนีว ัดย ังเป็นบ้านเด็กก ําพร้าสําหรับ

ลูกคนจนทีไม่มีทีพึง กิจกรรมของวัดเป็นกิจกรรมการกุศลในตัวมันเองและเป็นส่วนหนึงของชีวิต

ชุมชน  

 ข.  อิทธิพลตะวันตกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึน กระนันกระบวนการเปลียนเป็น

ตะวันตกก็เกิดขึนและมีผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 4 

(พ.ศ. 2394 – 2411) และรัชกาลที 5 (พ.ศ. 2411 – 2453) ตังพระทัยส่งเจ้าฟ้าหลายพระองค์ไปศึกษา

ในยุโรปเพือไปเรียนรู้วิ ถีชีวิตตะวันตกและเพือนําการเปลียนแปลงมาสู่ประเทศไทย ใน

ขณะเดียวกันคณะมิชชันนารีจากตะวันตกก็นําการเปลียนแปลงด้านอืน ๆ เข้ามาเพือจูงใจคนไทย 

 ค.  อิทธิพลของคนจีนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขบวนการชาตินิยมหลังสงครามโลกครังทีหนึงและทีสอง นําไปสู่ความ

ขัดแย ้งและไม่ไว้ใจระหว่างผู ้คนหลายกลุ่มเชือชาติและชาติพันธุ์ในประเทศ กลุ่มแรกทีเห็นชัด คือ 

“สมาคมคนจีน” หรือ “กลุ่มอังย”ี ของคนจีน กลุ่มอังยีมีอิทธิพลมากในช่วงสมัยรัชกาลที 3 และ

ปฏิบัติการเป็นแก๊งโจรลักขโมยชาวบ้าน และเรียกค่าคุ้มครองจากผู ้คน รัฐบาลมองกลุ่มดังกล่าวเป็น

พวกนอกกฎหมาย และควรกําจัด แต่ในอีกมุมมองหนึงกิจกรรมของสมาคมคนจีนทังทีเป็นอังยีและ

ไม่ใช่  อาจมองได้ว่าเป็นองค์กรการกุศล เพราะสมาคมดังกล่าวให้ความช่วยเหลือและคุมครองคน

จีนทีขาดทีพึงทังในประเทศจีนและกลุ่มจีนโพ้นทะเล หลังจากการล่าอาณานิคมของยุโรป กิจกรรม

ของกลุ่มอังยีค่อย ๆ เงียบลง และต่อมามีการก่อตังองค์กรใหม่เป็นสมาคมเพือช่วยเหลือกันและกนั 

เช่น สมาคมแซ่ หรือ สมาคมกลุ่มภาษาต่าง ๆ 

ต่อมาเมือรัฐบาลไทยสงสัยว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แพร่กระจายในหมู่คนจีน

หรือกลุ่มชาติพนัธุ์ทีอาศัยอยู่ตามชายแดน รัฐบาลไทยจึงอาศัยเหตุผลความมันคงของชาติออก

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ กีดกันและเลือกปฏิบัติต่อคนต่างชาติ กฎหมายต่อด้านคนต่างด้าว มี

ตัวอย่าง เช่น (1) กฏหมายเกียวกับโรงเรียนต่างด้าว (2) กฏหมายอาชีพสงวนสําหรับคนไทย (3) 

สิทธิในการถือครองทีดิน (4) กฏหมายไม่ให้สัญชาติไทยแก่เด็กทีพ่อเป็นคนต่างด้าว เป็นต้น ใน

สมัยรัชกาลที 6 ได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2468 กฎหมาย

ฉบับนีเป็นมาตรการทางกฎหมายควบคุมกิจกรรมขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร โดยกําหนดให้

องค์กรทีไม่แสวงหากําไรจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามมาตราที 110 ถึง 136 และจดทะเบียนสมาคม

ตามมาตราที 79 ถึง 109 (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2535) รายละเอียดของกฎหมายครอบคลุมถึงการจด

ทะเบียนองค์กร การดําเนินงาน ตลอดจนการสินสภาพขององคก์ร 
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นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วได้มีการร่าง

พระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแห่งชาติ เพือกําหนดให้มีการขออนุญาตจัดตังสมาคมและมูลนิธิอย่าง

เป็นทางการ และในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และทีแก้ไข

เพิมเติม พ.ศ. 2535 รวมทังมีการร่างพระราชบัญญัติสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522  

เนืองจากสมาคมของคนจีนทีตังขึนเพือร่วมมือกันในธุรกิจการค้าอย่าง

เดียวกัน ทําหน้าทีไม่เหมือนองค์กรวัฒนธรรมอืน ๆ จึงมีความจําเป็นต้องออกกฎหมายต่างหากมา

กํากับ และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสมาคมการค้าและหอการค้าในปี พ.ศ. 2509  ในขณะ

ทีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไม่สามารถทีจะจดทะเบียนและควบคุมองค์กรในระดับหมู่บ้าน

ทีจัดตังขึนในรูปของฌาปนกิจสมาคม ซึงเกิดขึนเป็นจํานวนมากในช่วงทีมีการแทรกแซงของ

คอมมิวนิสต์ในชนบท รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติฌาปนกิจสมาคมในปีพ.ศ. 2517 ให้

อ ํานาจกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู ้ดูแล 

กฎหมายและมาตรการเกียวกับองค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

1.  พระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486 และ พระราชบัญญัติ

สํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 

ในปี พ.ศ. 2485 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับที 1 

ก ําหนดให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ฉบับที 2 (พ.ศ. 2486) 

ก ําหนดให้เป็นทบวงการเมือง มีหน้าทีให้อนุญาตหรือเพิกถอนสมาคมหรือองค์กรใดซึ งมี

ว ัตถุประสงค์เ กียวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้มี ร่าง

พระราชบัญญัติสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เพือก่อตังสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เนืองจาก

รัฐบาลในขณะนันต้องการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต่อสู้กับ

การแทรกแซงของลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วย มูลนิธิและสมาคมในขณะนันถูกกําหนดให้เป็นองคก์รที

ช่วยอนุรักษ์ว ัฒนธรรมหรือให้ความช่วยเหลือแก่เพือนมนุษย์แต่การขออนุญาตทีสํานักงาน

วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เป็นการขออนุญาตจัดตงัมูลนิธิหรือสมาคม เมือได้รับอนุญาตจาก สวช. 

แล้วต้องขอจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นนิติบุคคล โดยการจดทะเบียนมูลนิธิดําเนินการทีกอง

ปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือทีทําการปกครองจังหวัด กรณีผู ้ขออยู่นอก

กรุงเทพมหานคร ส่วนการขอจดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคลนันต้องยืนทีกองตํารวจสันติบาล 

กรณีทีอยู่กรุงเทพมหานคร และทีว่าการอําเภอกรณีนอกกรุงเทพฯ  
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2.  พระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติฉบับนีก ําหนดความผิดเกียวกับสมาคม มูลนิธิ ในกรณีการใช้ค ําว่า 

“สมาคม” หรือ “มูลนิธิ” โดยไม่ได้จดทะเบียน หรือจดทะเบียนแล้วแต่มิได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที

กฎหมายบัญญัติไว ้ มีโทษปรับในอัตราต่าง ๆ ตามความผิดหรืออาจต้องระวางโทษจําคุก หรือทังจ ํา

ทังปรับ 

3. พระราชบัญญัติสมาคมการค้าและหอการค้า พ.ศ. 2519 

หลังจากสงครามโลกครังทีสอง ประเทศไทยมีนโยบาย “พัฒนา” แบบทุนนิยม และ

ต่อต้านอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ รัฐบาลตัดสินใจทีจะส่งเสริมการค้าพร้อมๆกับควบคุมคนจีนซึงทํา

การค้าและรวมตัวในรูปสมาคมแซ่ และสมาคมภาษาพูด องค์กรเหล่านีไม่ได้แสวงหากําไร แต่เป็น

การสร้างเครือข่ายของคนจีนด้วยกัน 

สภาหอการค้าก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2498 เมือรัฐบาลเห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีการ

ประสานงานกิจกรรมการค้าขึน เนืองจากธรรมชาติของสมาคมพาณิชย์แตกต่างจากสมาคมเพือการ

กุศลและสวัสดิการสังคม และการทีทุกสมาคมจะต้องจดทะเบียนอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับเดียวกัน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2468 รัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า

และพระราชบัญญัติหอการค้าในปี พ.ศ. 2509 

4.  พระราชบัญญัติฌาปนกิจสมาคม พ.ศ. 2517 

ใช่วงปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลทหารมีอ ํานาจและต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ส่วนโครงการ

พัฒนาของรัฐบาลเน้นแต่การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน เช่น ถนน เขือน โรงเรียนและโรงพยาบาล 

โดยไม่มีโครงการสวัสดิการสังคมเท่าใดนัก การเกิดขึนของฌาปนกิจสมาคมในระดับหมู่บ้านแสดง

ให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน รัฐบาลจึงออก

พระราชบัญญัติฌาปนกิจสมาคม ในปี พ.ศ. 2517 ให้อ ํานาจกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู ้ดูแลกิจการ

ฌาปนกิจทัวประเทศ พือป้องกันไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์แทรกแซงสมาคมดังกล่าว 

5.  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  

พระราชบัญญัติแรงงานสมพันธ์ฉบับนีเป็นกฎหมายแรงงานฉบับแรกของไทย ก่อน

หน้านีได้อาศัยใช้ประกาศคณะปฏิวัติ 3 ฉบับ โดยเฉพาะประกาศคณะปฏิวัติฉบับที 103 ก่อนใช้ใน

ปี พ.ศ. 2515 ซึงเป็นการแก้ไขจากฉบับเก่า 2 ฉบับ กฎหมายฉบับนีก ําหนดและอนุญาตให้มีการ

ก่อตังสหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน และองค์กรนายจ้าง โดยให้จดทะเบียนทีกรมแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย 

DPU



 47 

6.  ประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้

และภาษีการค้า รวมทังหลักเกณฑ์และเงือนไขการเป็นองค์กรการกุศล 

กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังได้ก ําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดเก็บภาษี

เงินได้และค่าลดหย่อน รวมทังหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยกําหนดว่า มูลนิธิสมาคมทีประกอบ

กิจการซึงมีรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกเหนือจากมูลนิธิสมาคมทีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์กรการกุศล ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขการเป็นองค์

สาธารณกุศล และประกาศลดหย่อนเงินบริจาคเพือการกุศลของบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดามี

สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ไม่เกิน 60,000 บาท และต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้  

7.  กฎระเบียบเกียวกับการดําเนินงานขององค์การต่างประเทศ องค์กรเอกชน

ต่างประเทศ และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ 

หน่วยงานทีเกียวข้องกับองค์การระหว่างประเทศทีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ

ไทย คือ กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานทีดําเนินการเกียวกับผู ้อพยพ คือ 

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีดูแลองค์กรเอกชนต่างประเทศทัวไป คือ กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม นอกจากนีย ังมีกฎเกณฑ์เกียวกับการออกวีซ่าและการขออนุญาตทํางานซึงต้อง

ขออนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองด้วย รายละเอียดกฎระเบียบเกียวกับการดําเนินงาน 

 1)  มติคณะรัฐมนตรี เมือว ันที 25 ตุลาคม 2526 เกียวกับสิทธิพิเศษทีรัฐบาลไทยจะ

อํานวยให้แก่สถาบันเอกชนต่างประเทศทีเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย โดยอนุญาต

ให้แก่สถาบันเอกชนต่างประเทศ ได้แก่ นิติบุคคล สถาบัน องค์การ หรือมูลนิธิ และเจ้าหน้าทีเข้ามา

ทํางานในประเทศไทย โดยได้รับสิทธิในการพํานักในราชอาณาจักรได้  

 2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดําเนินงานขององค์กรทีไม่แสวงหา

กําไรต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2530 ก ําหนดให้องค์กรเอกชนต่างประเทศซึงหมายรวมถึง 

หน่วยงานนิติบุคคลทีเป็นของเอกชนหรือมิใช่ของรัฐบาลของประเทศนัน ๆ ทังนีให้รวมถึงองค์การ

เอกชนต่างประเทศทีได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลของตนด้วย ไม่รวมองค์การ

เอกชนต่างประเทศทีเข้ามาดําเนินงานตามความต้องการของรัฐบาลไทยหรือภายใต้ความตกลงกับ

รัฐบาลไทย ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การต่างประเทศ 

8.  ระเบียบกรมการศาสนา 

องค์กรทีทํางานด้านศาสนาต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการศาสนา ว่าด้วย

องค์การศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. 2512 และพ.ศ. 2525 และผู ้ทีเผยแพร่ศาสนาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่า
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ด้วยการเผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2524  นอกจากนีย ังมีระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือ

รับรองเพือต่ออายุหนังสือเดินทางของผู ้ เผยแพร่ศาสนา ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2523  ดังนี38 

 1)  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์กรศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. 2512 ก ําหนด

รายละเอียดหลักเกณฑ์การได้รับอนุญาตจดทะเบียน อยู่ในอุปถัมภ์ของทางราชการขององค์การ

ศาสนาต่าง ๆ ทีเข้ามาในประเทศไทย 

 2)  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่าง ๆ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2525 

เพิมเติมกําหนดโทษเกียวกับการเพิกถอนการให้ความอุปถมัภ์แก่องค์การศาสนา 

 3)  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพือต่ออายุหนังสือเดินทาง

ของผู ้ เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2523 ก ําหนดรายละเอียดข้อปฏิบัติ หลักฐาน และจํานวน

ผู้ เผยแพร่ศาสนาในการขอหนังสือรับรองเพือขอต่ออายุหนังสือเดินทาง 

 4)  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยเผยแพร่ศาสนาของผู ้เผยแพร่ศาสนาชาว

ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2524 ก ําหนดแนวการปฏิบัติสําหรับผู ้เผยแพร่ศาสนาชาว

ต่างประเทศในการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย 

กฎหมายในการรองรับสถานภาพขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร
 

องค์กรทีไม่แสวงหากําไรสามารถจัดตังโดยมีกฎหมายรองรับได้ 2 รูปแบบ คือ สมาคม

และมูลนิธิ ดังนัน ขอสรุปสาระสําคัญในการจัดตังสมาคม และมูลนิธิ  ไดด้ังต่อไปนี 

1.  สมาคม 

 1)  กฎหมายทีเกียวข้อง ในการจัดตังสมาคม มีกฎเกณฑ์เกียวข้อง  3 ฉบับ คือ 

  (1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

  (2)  พระราชบัญญัติวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 และทีแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติ

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และทีแก้ไขเพิมเติม 

  (3)  พระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

จํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และทีแก้ไขเพิมเติม 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเกณฑ์เกียวกับสมาคมเอาไว้ ใน

บรรพ 1 ส่วนที 2 มาตรา 78-109 (10) โดยมีรายละเอียด คือ ความหมายของสมาคม (มาตรา 78) 

ข้อบังคับของสมาคม (มาตรา 79) การจดทะเบียนสมาคม (มาตรา 81-83) การดําเนินกิจการของ

สมาคม (มาตรา 85-100) การเลิกสมาคม (มาตรา 101) การควบคุมโดยรัฐ (มาตรา 104-110)  ส่วน

                                                
38  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากฎระเบียบทีเกียวข้องกับองค์การสวัสดิการสังคม

ภาคเอกชน ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ.  (มิถุนายน 2533). 
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อนุบัญญัติทีเกียวข้องก็คือ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เรือง  การขอจดทะเบียนสมาคม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การแต่งตังนาย

ทะเบียนสมาคม  ลงวันที 26 มกราคม 2537 

  2)  ความหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 ได้ให้ความหมายของ

สมาคมไว้ว่า “การก่อตังสมาคมเพือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนืองร่วมกัน และมิใช่เป็นการ

หาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนี” 

  จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า การต่อตังสมาคมจะต้อง 

  (1)  เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคล 

  (2)  มีว ัตถุประสงค์เพือกระทําการอันมีลักษณะร่วมกัน 

  (3)  ไม่มีการหากําไรหรือหารายได้มาแบ่งปันกันเอง 

  (4)  มีข้อบังคับตามทีกฎหมายกําหนด 

  (5)  ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามทีกฎหมายกําหนด 

  ส่วนพระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 แก้ไข เพิมเ ติมโดย

พระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2486 ได้วางหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดตัง

สมาคมไว้ในมาตรา 14  ดังนี 

  “มาตรา 14 สมาคมหรือองค์กรใด ซึงมีว ัตถุประสงคเ์กียวกับงานสภาวัฒนธรรม

แห่งชาติ ไม่ว่าจะได้ตังอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก่อน 

จึงจะดําเนินการจัดตังตามกฎหมายหรือดํารงอยู่ต่อไป และเมือได้ตังขึนหรือดํารงอยู่แล้ว ให้อยู่ใน

ความควบคุมของสภานี สมาคมหรือองค์การทีไม่ได้รับอนุญาตให้ด ํารงอยู่ต่อไปให้เลิกและหยุด

ดําเนินการทันที อนึง ถ้าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรจะสังเพิกถอนการอนุญาตทีให้

ไว ้แก่สมาคมหรือองค์การใดก็ได้ สมาคมหรือองค์กรเช่นว่านันจักต้องเลิกและหยุดดําเนินการทันที

ดุจกัน” 

 สําหรับพระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 ได้

ก ําหนดบทบัญญัติเกียวกับความผิดของสมาคมและการลงโทษสมาคมทีไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที

กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 49   ถึงมาตรา  59 

  3)  ขนัตอนการจดทะเบียนสมาคม (12)  

    ผู ้ ทีต้องการจะจดทะเบียนจัดตังสมาคมจะต้องดําเนินการตามขันตอนดังต่อไปนี 
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  1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ผู ้จะเป็นสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  ยืนคําขอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพือขออนุญาตให้จัดตังองค์การ เมือได้รับอนุญาตแล้ว

จึงยืนเรืองราวของจดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคล  

  2) ในจังหวัดอืน ให้ผู ้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่า  3 คน ยืนคํา

ขอ ณ ทีว่าการอําเภอ ทีสํานักงานใหญ่ของสมาคมจะตังขึน  

 4)  ความผิดเกียวกับสมาคม 

  พระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วน

จํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 ได้ก ําหนด

ความผิดเกียวกับสมาคมไว้ ดังนี 

  (1)  ผู ้ ใดใช้ค ําว่า “สมาคม” ประกอบกับชือ ในดวงตรา ป้ายชือ จดหมาย ใบแจ้ง

ความหรือเอกสารอย่างอืนเกียวกับธุรกิจ โดยมิได้เป็นสมาคมทีได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอืน เว ้นแต่เป็นการใช้ในการขอจดทะเบียนเกียวกับการตังสมาคม

หรือในการแปลอักษรต่างประเทศเป็นอักษรไทย โดยมีอักษรต่างประเทศ ก ํากบัไว้ด้วย  ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 500 บาท จนกว่าจะเลิกใช ้

 (2)  ผู ้ ใดเนินกิจการของคณะบุคคลใดโดยกระทําการอย่างหนึงอย่างใดให้บุคคล

อืนหลงเชือว่า กิจการนันเป็นสมาคมทีได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ

การกระทําดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู ้ อืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทังจ ําทังปรับ 

 (3)  ผู ้ ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลใดทีใช้ชือว่า สมาคม โดยรู้อยู่ว่า เป็นสมาคม

ทีมิได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  10,000 บาท 

 (4)  สมาคมไม่ใช้ค ําว่า สมาคม ประกอบชือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 

บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 500 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  (5)  สมาคมใดมิได้จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนภายใน

กําหนด 14 ว ัน นับแต่ว ันทีได้ลงมติ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

  (6)  สมาคมใดมิได้จดทะเบียนการต่างตังหรือเปลียนแปลงกรรมการของสมาคม

ต่อนายทะเบียนภายในกําหนด 30 ว ัน นับแต่ว ันทีมีการต่างตังหรือเปลียนแปลงกรรมการของ

สมาคม ต้องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาท  

  (7)  สมาคมใดไม่ยอมให้สมาชิกของสมาคมตรวจตรากิจการและทรัพย์สินของ

สมาคมในระหว่างเวลาทําการของสมาคม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
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  (8)  กรรมการของสมาคมผู้ใดดําเนินกิจการผิดว ัตถุประสงค์ของสมาคม และการ

ดําเนินกิจการนันเป็นภย ันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมันคงของรัฐ ต้องระวาง

โทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทังจ ําทังปรับ 

  (9)  คณะกรรมการของสมาคมไม่แจ้งการเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 14 ว ัน นับแต่ว ันทีมีการเลิกสมาคม กรรมการของสมาคมนันต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

คนละ 10,000 บาท เว ้นแต่กรรมการผู ้ใดของสมาคมนันจะพิสูจน์ได้ว่า การทีมิได้แจ้งนัน มีได้เกิด

จากการกระทําของตนเอง 

  (10)  ผู ้ใดแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลอืน เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 107 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทังจ ําทังปรับ 

  (11)  ผู ้ใดย ังขืนแสดงตนเป็นกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม โดยรู้อยู่ว่า 

นายทะเบียนได้ถอนชือสมาคมนันออกจากทะเบียนแล้ว หรือถูกศาลสังเลิกแล้ว ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  

  5)  การควบคุมสมาคม  

 สมาคมถูกควบคุมโดยรัฐ ดังนี 

  กระทรวงมหาดไทยได้มีค ําสังกระทรวงมหาดไทย ที 92/2519 เรือง ตัง

คณะกรรมการสอดส่องพฤติกรรมของสมาคม โดยในกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ

ประกอบด้วย    ผู ้บังคับการตํารวจนครบาล ผู ้ก ํากับการตํารวจนครบาล สารวัตรหรือสารวัตรใหญ่

สถานีตํารวจนครบาลซึงสํานักงานสมาคมตังอยู่ในเขตท้องที ผู ้แทนผู้บังครับการตํารวจสันติบาล 

ผู ้แทนหัวหน้ากองทะเบียนกรมตํารวจ ส่วนในจังหวัดอืนนอกจากกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ

ประกอบด้วยปลัดจังหวัดหรือผู ้แทน อัยการจังหวัดหรือผู ้แทน ผู ้ก ํากับการตํารวจภูธรจังหวัด 

นายอําเภอ สารวัตร หรือสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ แล้วแต่กรณี ซึงสํานักงานของ

สมาคมตังอยู่ในเขตท้องที หากพบว่าสมาคมใดดําเนินการฝ่าฝืนข้อบงัคับของสมาคม หรือฝ่าฝืน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคม  ให้คณะกรรมการดังกล่าวรายงานต่อนายทะเบียน

เพือดําเนินการถอนชือสมาคมออกจากทะเบียน ส่วนสมาคมทีขอตังขึนใหม่ เมือเจ้าหน้าทีรับคําขอ

แล้ว ให้ส่งเรืองให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาก่อน และให้คณะกรรมการมีหน้าทีตรวจสอบ

การขอตังสมาคมใหม่ว่าจะมีพฤติการณ์ตังบังหน้า เพือจัดให้มี  เล่นบิลเลียดหรือไม่ พร้อมกับ 

ทําความเห็นแจ้งนายทะเบียนว่าสมควรอนุญาตหรือไม่ด้วย 

 จากหลักเกณฑ์และเงือนต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วทังหมด จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงาน

ของรัฐทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนสมาคมอยู่ 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
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แห่งชาติ สํานักงานตํารวจสันติบาลในกรณีสมาคมทีจะขอจดทะเบียนตังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และทีว่าการอําเภอ (สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ในกรณีสมาคมทีจะขอจด

ทะเบียนตังอยู่ในจังหวัดอืน นอกจากนี เนืองจากในมาตรา 82 ของประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (18) ได้บัญญัติเอาไว้ว่า ผู ้จะเป็นกรรมการของสมาคมจะต้องมีฐานะและความประพฤติ

เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนันการให้ต ํารวจสันติบาลเป็นผู ้

ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวของผู ้ ทีจะเป็นกรรมการสมาคมจึงดูไม่เหมาะสม  

2.  มูลนิธิ 

 1)  กฎหมายทีเกียวข้อง ในการจัดตังมูลนิธิ มีกฎเกณฑ์เกียวข้อง  3 ฉบับ คือ 

 (1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 (2)  พระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 และทีแก้ไขเพิมเติม 

พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และทีแก้ไขเพิมเติม 

 (3)  พระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

จํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และทีแก้ไขเพิมเติม 

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเกณฑ์เกียวกับมูลนิธิเอาไว้ใน 

บรรพ 1 ส่วนที 3 มาตรา 110-136 (19) โดยมีรายละเอียดคือ ความหมายของมูลนิธิ (มาตรา 110) 

ข้อบังคับของมูลนิธิ (มาตรา 111-113) การจดทะเบียนมูลนิธิ (มาตรา 114-122) การดําเนินกิจการ

ของมูลนิธิ (มาตรา 123-129) การเลิกมูลนิธิ (มาตรา 130) การควบคุมโดยรัฐ (มาตรา 131-136)  

 2)  ความหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 ได้ให้ความหมายของ

มูลนิธิไว ้ว่า “มูลนิธิได้แก่ทรัพย์สินทีจัดสรรไว้โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค์เพือการกุศล

สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพือสาธารณประโยชน์อย่างอืน 

โดยมิได้มุ่งหมายผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนี 

 การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์หรือบุคคลใด  

นอกจากเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินันเอง 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่ามูลนิธิได้แก่ 

 (1)  เป็นทรัพย์สินทีจัดสรรไว้โดยเฉพาะ 

 (2)  มีว ัตถุประสงค์เพือสาธารณประโยชน์ และ 

 (3)  มิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน 

 3) วิธีการจดทะเบียนจัดตังมูลนิธิ การจัดตังมูลนิธิเป็นนิติบุคคล มีหน่วยงานที

เกียวข้องสองหน่วยงานคือ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย 
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โดยในการจดทะเบียนนันจะต้องเริมต้นขออนุญาตจัดตังมูลนิธิต่อสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติก่อน เมือได้รับอนุญาตให้จัดตังมูลนิธิแล้ว ผู ้ขอจัดตังจึงค่อยไปดําเนินการจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลทีกองปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร ในกรณีทีมูลนิธิตังอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร หรือทีทําการปกครองจังหวัดในจังหวัดอืนนอกจากกรุงเทพมหานครทีมูลนิธินัน

ตังอยู่ต่อไป  

2.4.2  รปแบบ ลักษณะกิจกรรม และู การดําเนินงาน 

องค์กรทีไม่แสวงหากําไร จ ําแนกตามหลักสากล International Classification of Non-

profit Organizations (ICNPO) ไดท้ังหมด 11 ประเภท ดังนี 

1)  ว ัฒนธรรม และสันทนาการ  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกีฬา 

และกลุ่มสมาคมหรือสโมสรทางสังคมและสันทนาการ  

      ประเทศไทย มีกลุ่มวัฒนธรรมและสันทนาการ จ ํานวนทังหมด 1,870 องค์กร คือ

เป็นร้อยละ 22 ขององค์กรสาธารณประโยชน์ทังหมด (8,406) ได้แก่ สยามสมาคม มูลนิธิประไพ

วิริยะพันธ์ มูลนิธิบางกอกซิมโฟนี สมาคมของคนในหรือคนจากท้องถินเดียวกัน และสมาคมศิษย์

เก่าในทุกระดับการศึกษา เป็นต้น  

2)  การศึกษาและการวิจัย แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการ

วิจัย  

      ประเทศไทย มีกลุ่มกิจกรรมในระดับประถมและมัธยมศึกษามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 

11.54 ขององค์กรทีจดทะเบียนทังหมด ส่วนหนึงจะเป็นองค์กรทีตังขึนเพือสนับสนุนการศึกษาใน

ระดับอําเภอ หรือจังหวัด เช่น มูลนิธิเพือการประถมศึกษาของอําเภอหรือจังหวัดหนึง ๆ องค์กรทีไม่

จดทะเบียนในกลุ่มย่อยนีมีประมาณ 14 องค์กร ตัวอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการศึกษา ได้แก่ 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนหมูบ่้านเด็ก  

3)  สุขภาพอนามัย  แบ่งเป็น (1) โรงพยาบาลและสถานบําบัด (2) บริการทางสุขภาพจิต 

และ (3) บริการด้านสุขภาพและอนามัยอืน  ๆ

     ประเทศไทย ภาคสุขภาพอนามัยเป็นภาคทีมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.4 ขององค์กรที

จดทะเบียนทังหมด (8,406 องค์กร) แต่มีสัดส่วนสูงทีสุดถึง 29.14 ในจํานวนองค์กรไม่จดทะเบียน 

497 องค์กร  มูลนิธิ ทีด ําเนินการให้บริการรักษาบําบัดพยาบาลโดยตรงในประเทศไทยมีจํานวน

น้อย แทบทังหมดเป็นมูลนิธิเก่าแก่ทีตังมานาน เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลกว๋องสิว มูลนิธิจงจินต์ (เพือ

คนชรา) สําหรับกลุ่มย่อยทางด้านสุขภาพจิต ประเทศไทยมีองค์กรทีทํางานด้านนีน้อยมาก เช่น 

มูลนิธิฮอตไลน์ มูลนิธิสมาริตันท์ทีช่วยคนพยายามฆ่าตัวตาย  
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4)  บริการสังคม สังคมสงเคราะห์  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ส่วนแรก คือ งานบริการ

สวัสดิการสังคม ช่วยเหลือประชากรในภาวะยากลําบากหรือทีสมควรได้รับการดูแลจากสังคม ส่วน

ทีสอง คือ งานบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุ การกู้ภัย ส่วนทีสาม คือ งานสนับสนุนช่วยเหลือด้าน

การครองชีพ (Income Maintenance/Support)  

     ประเทศไทย ภาคบริการสังคม สังคมสงเคราะห์ทัง 3 ส่วน มีจ ํานวนองค์กรทังสิน 

1,938 องค์กร หรือร้อยละ 22.79 ขององค์กรจดทะเบียนทังหมด และองค์กรไม่จดทะเบียน 70 

องค์กร นับเป็นภาคทีมีสัดส่วนสูงทีสุดในทัง 12 ภาค องค์กร  

 กลุ่มทีหนึง   ให้บริการสวัสดิการสังคมและการคุ้มครอง กลุ่มประชากรทีได้รับ

บริการช่วยเหลือสงเคราะห์ ได้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชนทัวไป เยาวชนทีเพิงพ้นโทษ กลุ่มผู ้พิการ 

กลุ่มคนชรา กลุ่มผู ้ประสบปัญหาเดือดร้อน/อยู่ในสถานการณ์ทียากลําบาก เช่น ผู ้หญิง เด็กเร่ร่อน 

คนงาน และกลุ่มผู ้ ป่วยเอดส์ทีต้องการการดูแลรักษาส่วนใหญ่เป็นผู ้ ป่วยขันสุดท้าย  

 กลุ่มทีสอง  ด้านบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย กู้ภัยและภัยธรรมชาติ องค์กรที

ดําเนินการด้านนีได้แก่ มูลนิธิป่อเด็กเซียงตึง (ป่อเต๊กตึง) มูลนิธิร่วมกตัญ ู มูลนิธิกู้ภ้ยทางทะเล 

ลักษณะพิเศษส่วนหนึ งขององค์กรทีทํางานเกียวข้องกับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินใน

ประเทศไทย คือ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรทีมีพืนฐาน ความเชือทางศาสนาหรือทางคุณธรรม การ

บําเพ็ญกุศลต่อคนตาย แหล่งทุนส่วนใหญ่เป็นการบริจาคเพือการบุญกุศล ในกรณีมูลนิธิป่อเต็กตึง

เป็นองค์กรเก่าแก่องค์กรหนึงทีมีการพัฒนาองค์กรและขยายตัวอย่างมันคง ได้รับการยอมรับจาก

สาธารณชน และได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจพ่อค้าชาวจีนในไทยอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ 

 กลุ่มทีสาม   สนับสนุนการครองชีพ (Income Maintenance) งานด้านนีเน้นด้านการ

ให้ความช่วยเหลือเนืองจากความขาดแคลนขัดสนในการครองชีพ รายได้ อาชีพและโอกาสเพือให้มี

ชีวิตทีปกติสุข หรือคุณภาพชีวิตทีดีขึน  

5)  สิงแวดล้อม แบ่งเป็น สองกลุ่มกว้าง ๆ  กลุ่มแรก คือ ด้านสิงแวดล้อมทัวไป    กลุ่มที

สองเป็นการคุ้มครองสัตว์และสัตว์ป่า 

 ประเทศไทย องค์กรด้านสิงแวดล้อมย ังมีจ ํานวนน้อยมาก ทีจดทะเบียนมีเพียงร้อยละ 

1 หรือ 86 องค์กรเท่านัน และเป็นองค์กรไม่จดทะเบียนอีก 50 องค์กร หรือร้อยละ 9.94 ขององค์กร

ไม่จดทะเบียน ได้แก่ มูลนิธิการศึกษาเพือชีวิต มูลนิธิโครงการราชพฤกษ์ โครงการรักษาป่ารักษ์ลุ่ม

นํา เป็นต้น ส่วนองค์กรทีทํางานด้านสิงแวดล้อมในระบบเมืองและอุตสาหกรรมย ังมีน้อยมาก ได้แก่

มูลนิธิป้องกันสิงแวดล้อมและควันพิษ และมูลนิธิสถาบันสิงแวดล้อมไทย  

 งานอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์และสัตว์ป่า ในประเทศไทยมีองค์กรด้านนีอยู่เพียง

ไม่กีองค์กร (12 องค์กร) ได้แก่ มูลนิธิพรรณพืชฯ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิเพือนช้าง 
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6)  การพัฒนาชนบทและเมืองแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกิจกรรมกว้าง ๆ กลุ่มแรก คือ การ

พัฒนาชุมชน ซึงมีขอบเขตกว้างมาก กลุ่มทีสองการพัฒนาเมืองและทีอยู่อาศัย และกลุ่มทีสาม

เกียวกับการจ้างงาน  

 ประเทศไทย   องค์กรทีทํางานในภาคการพัฒนาทีจดทะเบียนมีจํานวน 224 องค์กร 

หรือร้อยละ 2.66 และเป็นองค์กรไม่จดทะเบียน 100 องค์กรหรือร้อยละ 20 จัดเป็นภาคทีมีสัดส่วน

ขององค์กรทีไม่มีจดทะเบียนสูง แม้ว่าจ ํานวยองค์กรทังหมดมีเพียง 224 องค์กร ซึงจัดเป็นภาคขนาด

เล็กใกล้เคียงกับภาคสาธารณสุข และภาคการกุศลและอาสาสมัคร 

7)  กฏหมาย การรณรงค์และการเมือง  

 ประเทศไทย ภาคนีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนกลุ่มประชาคมและประชา

สังคม ซึงรวมถึงการรณรงค์ด้านการเมืองโดยรวมกลุ่มย่อยด้านบริการทางกฏหมายไว้ด้วยกัน 

เพราะด้านกฏหมายมีจ ํานวนน้อยและกิจกรรมก็ไม่ได้แยกจากการรณรงค์อย่างเด่นชัด  

 กลุ่มประชาคมทีจดทะเบียนสมาคม/มูลนิธิในประเทศไทยมี 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม

สมาคมคนจีน ซึงเป็นสมาคมแซ่ และสมาคมกลุ่มคนจีนทีแยกตามภาษา ได้แก่ แคะ แต้จิว กวางตุ้ง 

ฮกเกียน  

8)  องค์กรกุศลและอาสาสมัคร 

 ประเทศไทย แก่นขององค์กรการกุศลคือการให้ การบริจาค หรือสาธารณกุศล ซึง

เป็นการให้ทังการเงิน ก ําลัง  ทรัพย์ สิงของและกําลังกาย หรือการอาสาสมัคร องค์กรการกุศล

เหล่านีอาจจะดําเนินการเองหรือเป็นเพียงผู ้บริจาคสมทบแก่องค์กรการสาธารณประโยชน์อืน ๆ ก็ได้ 

 ในประเทศไทยพอจะแบ่งภาคนีออกเป็นสองส่วนคือ  ส่วนการกุศลทัว ๆ ไปและ

ส่วนการอาสาสมัครเพือสาธารณประโยชน์  องค์กรการกุศลมีตังแต่ในระดับปัจเจกบุคคลทังทีเป็น

อนุสรณ์แก่สมาชิกในราชนิกูลและบุคคลทีมีชือเสียงในวงการต่างๆ และมูลนิธิเพือการกุศลของ

ชุมชนระดับท้องถิน  เช่น  มูลนิธิไทยรัฐ  ซีเมนต์ไทย  ทิสโก้  โตโยตา้แห่งประเทศไทย  เป็นต้น   

 ส่วนองค์กรอาสาสมัครเพือสาธารณประโยชน์เป็นกลุ่มองค์กรทีได้รับการส่งเสริม

อย่างมากจากหน่วยงานหลายส่วนของภาครัฐ  ได้แก่  สมาคมแม่บ้านของหน่วยงานราชการหรือ

กระทรวงหลักต่างๆ  และเหล่าทัพ สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม  เป็นต้น   

9)  กิจการระหว่างประเทศ ภาคกิจกรรมระหว่างประเทศกําหนดไว้เพียงกิจกรรมที

เกียวข้องกับต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ในทางวัฒนธรรม มิตรภาพระหว่างประเทศ และกิจกรรม

ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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 ประเทศไทย ภาคกิจกรรมระหว่างประเทศเป็นภาคทีเล็กทีสุดมีจ ํานวนเพียง 19 

องค์กร ทังจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตัวอย่างองค์กรด้านนีได้แก่  สมาคมมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาไทย-ญีปุ ่ น  มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  สมาคมไทยวิเทศสหกิจ  เป็นต้น 

10)  ศาสนา ภาคศาสนาหมายถึงกิจกรรมทางศาสนาและระบบความเชือ เช่น กิจกรรม

ทางศาสนาการทํานุบํารุงศาสนาการเผยแพร่ศาสนาและคําสอน  เป็นต้น 

 ประเทศไทย  องค์กรทางศาสนาทีจดทะเบียนเป็นสมาคมและมูลนิธิมีจ ํานวน 942 

องค์กร คิดเป็นร้อยละ 11.21 จัดเป็นภาคทีมีขนาดใหญ่ภาคหนึง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ๆ คือ 

พุทธ คริสต์ อิสสาม ฮินดู ซิกข์ และกลุ่มพุทธสายจีน ได้แก่ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ส่วน

องค์กรทางศาสนาคริสต์ เช่น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มูลนิธิสหกิจคริสเตียน เป็น 

ส่วนองค์กรศาสนาจีนมีลักษณะพิเศษคือเน้นบุญกุศลและการบําเพ็ญบุญกุศลกับคนตาย องค์กรทาง

ศาสนาของฮินดู ได ้แก่ สมาคมฮินดูธรรมสภา และองค ์กรทางศาสนของอิสสามได ้แก่

สมาคมอัลกอลัม สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย มูลนิธิอุมาร์เพือเผยแพร่อิสลาม เป็นต้น 

11)  การค้า  วิชาชีพ  และแรงงาน  

 ประเทศไทย  จากองค์กรทีได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติ  สมาคมอาชีพ สมาคมวิชาชีพและสมาคมของลูกจ้าง มีจ ํานวน 885 องค์กร หรือร้อยละ  

10.53 ขององค์กรจดทะเบียนทังหมด องค์กรด้านอาชีพในทีนีไม่รวมถึงสมาคมการค้าหรือ

หอการค้าทีจดทะเบียนภายใต้กระทรวงพาณิชย์  และสมาคมของลูกจ้างในทีนีก็ไม่ได้รวมถึงองค์กร

นายจ้าง  ลูกจ้าง หรือ สหภาพทีจดทะเบียนต่างหากกับ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 39  

2.4.3  แหล่งทีมาของเงินทนุ  

แหล่งทีมาของรายได้ขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร ได้แก่ 

1)  เงินบริจาค/สนับสนุน หมายถึง เงินและสิงของทีได้รับบริจาค หรือสนับสนุนจากผู ้

ทีสนับสนุนองค์กร ได้แก่ ประชาชน  องค์กรหลัก รัฐบาล  องค์กรเอกชนระหว่างประเทศทังใน

ประเทศและต่างประเทศ และเงินช่วยเหลือจากพวกเศรษฐีชาวอาหรับ  ทีเรียกตามระบบของศาสนา

อิสลามว่า ซะกาต 

 ซะกาต  หมายถึง ความเพิมพูน และความเจริญงอกงาม และให้รวมถึงการชําระตัว

ผู ้ ช่วยซะกาต และทรัพย์สินของเขาให้สะอาดด้วย  ซึงในทางศาสนาแล้ว ซะกาต หมายถึง ส่วนหนึง

ของทัรพย์ตามทีศาสนากําหนด ทีจะต้องจ่ายให้แก่ผู ้ทีมีสิทธิได้รับ ประกอบด้วย คนยากจน คน

                                                
39  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2546)  องค์กรสาธารณประโยชน์ใน

ประเทศไทย.  งานวิจัย.  หน้า 10-14 ,  103-124. 
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ยากไร้  เจ้าหน้าทีเก็บซะกาต ผู ้ ทีศรัทธาใหม่ ทาสทีต้องการไถ่ตน คนมีหนีสินในวิถีทางของอัลเลาะห์ 

และคนเดินทาง และผูที้ต้องจ่ายซะกาต คือ  ผู ้ทีนับถือศาสนาอิสลาม และครอบครองทรัพย์สินไว้

ครบพิกัดครบหนึงปีจันทรคติ โดยอาจจ่ายเป็นทองคําและเงิน หรือปศุสัตว์ หรือธัญพืชต่าง ๆ  หรือ

ทรัพย์สินทีใช้ในทางการหรือสินค้า  

2)  รายรับอืน ๆ หมายถึง รายรับอืนนอกเหนือจากเงินบริจาคหรือสนับสนุน ได้แก่

รายรับจากการจําหน่ายสินค้า  ทรัพย์สิน และบริการขององค์กร ค่าธรรมเนียมสมาชิก เงินสงเคราะห์  

ดอกเบียรับ เงินปันผล  ก ําไรจากการแลกเปลียนเงินต่างต่างประเทศ และรายรับจากกิจกรรมอืน  

แหล่งเงินทุนสําหรับการก่อการร้าย มีลักษณะคล้ายเงินทุนขององค์กรอาชญากรรม 

แต่แตกต่างกันที ส่วนใหญ่แล้วองค์กรอาชญากรรมได้เงินมาจากการกระทําทีมิชอบด้วยกฎหมาย

เพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มก่อการร้ายได้รับเงินทุนสนับสนุนทังจากการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และชอบด้วยกฎหมาย  ผู ้ เชียวชาญเชือว่าเงินทุนแก่การก่อการร้าย มาจาก 2 แหล่ง ด้วยกัน คือ 

แหล่งที 1   เป็นเงินทีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางประเทศ  และองค์กร

ระหว่างประเทศทีมีฐานสนับสนุนทางการเงินทีใหญ่พอทีจะสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายได้  หรือ

เรียกว่า State-Sponsored Terrorism  เช่น องค์กร AI Qoeda หรือ Mojahidin  ซึงเป็นองค์กรก่อการ

ร้ายทีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของบางประเทศ และองค์กรการกุศทางศาสนาหลายแห่ง  เช่น 

นายโอซามา บินลาเดน  ทีนําเอาทรัพย์สินของตนเองออกมาสนับสนุนเครือข่ายการก่อการร้าย 

อัลเคด้า 

แหล่งที 2  ได้รับมาจากการดําเนินการซึงได้มาซึงรายได้ ของกลุ่มก่อการร้าย อาจจะ

ได้รับมาจากอาชญากร หรือการกระทําผิดกฎหมายอืนๆ เช่นเดียวกับองค์กรอาชญากรรม เช่น 

การค้ายาเสพติด (Drug Trafficking) 

การขู ่กรรโชกทรัพย ์( Extortion)  

การปล้นทรัพย์  เช่นปล้นธนาคาร (Bank Roberries) 

การลักพาตัว (Kidnapping for Ransom) 

การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ( Fraud Schemes)  เช่น การเปิดบริษัทบังหน้า การ

ฉ้อโกงบัตรเครดิต องค์กรการกุศลเถือน และการลักขโมย เป็นต้น 

การพนัน (Gambling) 

การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี และการค้าสิงผิดกฎหมาย ( Smuggling and 

Trafficking in Counterfiet goods) 

การค้ามนุษย์  (Human Slavery) 
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รายได้จากระบบธุรกิจทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ( Revenues from Legitimate Business 

Operations) 

อย่างไรก็ตาม เงินทุนทีชอบด้วยกฎหมายทีใช้สนับสนุนการก่อการร้ายอาจมีทีมาจาก

การจัดตังกองทุน หรือการเชือเชิญสังคมแบบบอกต่อ ๆ กันไป หรือทางอินเตอร์เนต ซึงการจัดตัง

กองทุนได้ถูกนําออกไปใช้ในนามขององค์กรทีมีสถานะทางการกุศล หรือองค์กรทีมีเป้าหมายเพือ

ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ แต่พบว่าผู ้บริจาคเงินให้การกุศลไม่ทราบเรืองทีมีการนําเงินบริจาค

บางส่วนออกไปสนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี วิธีการเพิมทุนอาจรวมถึงการรวบรวมเงินจาก

ค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือการเปิดรับสมาชิก การขายของต่อสาธารณชน การเรียกร้องสมาชิกของ

สังคมทีมังคัง และการบริจาคจากเงินรายได้ส่วนตัว เป็นต้น  รายได้ส่วนนีเป็นผลให้เงินทุน

สนับสนุนการก่อการร้ายเพิมมากขึน40ต่อไป 

                                                
40  ธนัท  ธรรมากุลวิชช.์  (2548).  ความผิดการก่อการร้าย: ศึกษากรณีติดตามร่องรอยทาง 

การเงินขององค์กรทีไม่ม่งหวังกําไรุ .  หน้า 66, 70-72.  
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บทที 3 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ  ในการต่อต้านการสนับสนนเงินทนุ ุ  

แก่การก่อการร้ายผ่านองค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

 

3.1  มาตรการและกฎหมายระหว่างประเทศ 

การทีบุคคลใดได้กระทําความผิดอาญาในประเทศของตนเอง และหลบหนีเข้าไปพํานัก

อาศัยอยู่ในประเทศอืน หรือเริมต้นกระทําผิดอาญาขึนในประเทศหนึ ง และการกระทํากรรม

เดียวกันนีพาดพิงไปหลายประเทศ จนการกระทําผิดไปสําเร็จในอีกประเทศหนึง จึงมีปัญหาว่าจะใช้

กฎหมายของประเทศใดมาพิจารณาลงโทษ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรืองเหล่านีจะได้ก ําหนดไว้ใน

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา การทีจะปราบปรามอาชญากรรมทีเป็นเรืองระหว่าง

ประเทศให้ได้ผลนัน มีแนวความคิดของนักกฎหมายได้เสนอไว้ว่า ให้ก ําหนดเป็นกฎหมายทัวไป

ของทุกรัฐว่าถ้าไม่ส่งตัวผู ้ต้องหาทีกระทําความผิดในรัฐอืนให้แก่รัฐทีต้องการตัว ก็ต้องดําเนินคดี

แก่ผู ้ต้องหานันด้วยตนเอง 41 และกําหนดอาชญากรรมระหว่างประเทศให้เป็นความผิดตามกฎหมาย

ภายใน แต่แนวความคิดดังกล่าวก็เป็นไปได้ยากยิง  ดังนัน รัฐจึงมีความจําเป็นทีจะต้องให้ความ

ร่วมมือระหว่างกันในเรืองทางอาญาและการส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน โดยไม่มีรัฐใดทีจะมีอ ํานาจอธิปไตย

เหนือรัฐอืนนอกเขตแดนของตน  หากต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศหรือให้ส่งผู ้ ร้ายข้าม

แดนก็ต้องกระทําโดยมาตรการของประเทศนัน ๆ  

ปัจจุบันกฎหมายอาญาระหว่างประเทศเป็นเรืองของการให้ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมเท่านัน ทังนี อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ42 คือ 

1. การร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมโดยอาศัยหลักการส่ง

ผู ้ ร้ายข้ามแดน (extradition)  

2. การทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกียวกับการโอนตัวนักโทษ (Treaty on the 

Cooperation for the Execution of Penal Sentences)   

                                                
41  ตรงกับหลักกฎหมายทัวไป aut dedere, aut judicare  
42  ประกอบ  ประพันธ์เนติวุฒิ.  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปราม

อาชญากรรม  ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยที 15 หน้า 555. 
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3. การร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมโดยองค์การตํารวจสากล 

(International Criminal Police Organization) 

ซึงองค์การสหประชาชาติก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและตระหนักถึงข้อบกพร่องดังกล่าว จึง

ได้มีข้อมติจัดตังคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพือพิจารณายกร่างอนุสัญญาองค์กรสหประชาชาติ  และ

พิธีสารทีเกียวข้อง  เพือให้ประเทศสมาชิก นําข้อก ําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติหรือทีเรียกว่า

เป็นกฎหมายแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Model Law) มาใช้เป็นต้นแบบ

ในการออกมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืนๆให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาติ 

การฟอกเงินเป็นความผิดทีหลายประเทศรวมทังประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในการ

ป้องกันและปราบปราม แม้การฟอกเงินจะมิใช่อาชญากรรมทีมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต ร่างกาย 

และเสรีภาพของบุคคล แต่การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมทีทําให้วงจรการประกอบอาชญากรรมบาง

ประเภททีมีลักษณะการกระทําเป็นกระบวนการและมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและ

ความมันคงของประเทศยงัคงดําเนินต่อไปเป็นวงจรไม่มีทีสินสุด ประกอบกับการฟอกเงินส่วน

ใหญ่ได้กระทําโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นผลให้องค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ

ได้ออกมาตรการต่าง  ๆเพือเรียกร้องหรือกระตุ้นให้ประเทศทีประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิก ต้อง

ดําเนินการตามพันธกรณีซึงได้ก ําหนดเป็นอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทีเกียวข้องกับ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี  

1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุทีออก

ฤทธิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (UN Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances) 

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศเพือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย ค.ศ.1999(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)  

3. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตังในลักษณะ

องค์กรค.ศ. 2000 (UN Convention against Transnational Organized Crime)  

4. มติคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติที 1373 (2001) 

5. ข้อแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพือดําเนินมาตรการทางการเงินเกียวกับการ

ฟอกเงิน(Financial Action Task Force: FATF)  

6. มาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการบาเซิล (Basel Committee on Banking 

Supervision)เพือการกํากับดูแลสถาบันการเงิน 

7. อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on 

Counter Terrorism — ACCT)  
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3.1.1 อนสัญญาระหว่างประเทศเพือการปราบปรามการุ ให้การสนับสนนด้านการเงินุ  

แก่การก่อการร้าย ปี ค.ศ. 1999 (International Convention for the Suppression of the Financing 

of Terrorism of 1999) 

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพือการปราบปรามการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่การ

ก่อการร้าย ปี ค.ศ. 1999   (ซึ งต่อไปนีเรียกว่า “อนุสัญญาฯ”)  อนุสัญญาฉบับนีเป็นหนึ งใน

อนุสัญญา 12 ฉบับทีเกียวข้องกับการปราบปรามการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และได้รับการ

รับรองโดยสมัชชาฯ เมือวันที 9 ธันวาคม 2542 ในระหว่างสมัยประชุมสามัญที 5443  เป็นมาตรการ

ทางกฎหมายทีองค์การสหประชาชาติได้ก ําหนดขึนตามข้อมติคณะมนตรีความมันคงแห่ง

สหประชาชาติที  1373 เพือให้ประเทศสมาชิกทีเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ต่างๆ เพือสกัดกันการหมุนเวียนกองทุนขององค์กรก่อการร้ายโดยทีจะไม่กระทบถึง

ระบบการหมุนเวียนเงินทุนทางธุรกิจของโลก  โดยกําหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกพึงหามาตรการ

อันเหมาะสม ทีเป็นการสอดคล้องกับหลักการกฎหมายในประเทศของตนเพือเป็นการบ่งชีตัวการ

สืบสวนและการยึดหรือการอาย ัดกองทุนทีได้ใช้หรือจัดสรร เพือวัตถุประสงค์ในการกระทํา

ความผิดทังทางตรงและทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทีมีเจตนาจัดหรือรวบรวมกองทุนเพือมุ่ง

หมายในการใช้หรือรู้ว่าจะถูกใช้ทังหมดหรือบางส่วน และสิงทีได้มาจากการกระทําทีความผิด

ภายในขอบเขตหรือทีได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาหรือการกระทําอืนใด โดยมีเจตนาทีจะทําให้เกิด

ความตายหรืออันตรายสาหัสแก่ประชาชนหรือบุคคลอืนใด อันมีว ัตถุประสงค์ทีเป็นการคุกคามต่อ

ประชากร หรือเพือบังคับให้รัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศกระทําการหรือไม่กระทําการใดๆ 

โดยไม่เป็นการปฏิบัติการทีเป็นปรปักษ์ในภาวะสงคราม รวมถึง ผู ้พยายามกระทําความผิด ผู ้ เข้ามี

ส่วนร่วมในฐานะผู ้สมรู้ร่วมคิด ผู ้จ ัดการหรือสังการให้บุคคลอืนกระทําความผิดและผู ้ช่วยเหลือใน

การกระทําความผิดดังกล่าวด้วย รวมทังก ําหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศอาจพิจารณา

จัดทําข้อตกลงกับประเทศภาคีประเทศอืนๆ ในการดําเนินการจัดสรรแบ่งปันกองทุนทีใช้สนับสนุน

การก่อการร้ายทีสามารถยึดได้โดยให้พิจารณาเป็นรายคดี และให้ประเทศภาคีแต่ละประเทศ

พิจารณากําหนดกลไกในการจัดการกองทุนทีริบได้ เพือนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการเยียวยาชดใช้

แก่ผู ้ได้รับความเสียหาย จากการกระทําความผิดดังกล่าวหรือแก่ครอบครัวผู ้ เสียหายแต่ต้องเป็นการ

ปฏิบัติทีไม่เป็นทีเสือมเสียต่อสิทธิของบุคคลทีสามทีกระทําการโดยสุจริต จึงถือได้ว่าเป็นมาตรการ

ทางกฎหมายทีเป็นแนวทางทีดีและเป็นการวางระบบระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน  เพือให้เกิด

เป็นเครือข่ายทีจะใช้รับมือกับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  บทบัญญัติที
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สําคัญในการปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายตามอนุสัญญาฉบับนี  อาจพอสรุป

โดยสังเขปได้ดังนี 

อนุสัญญาฉบับนีได้จัดทําขึนเมือวันที  10  มกราคม  ค.ศ.  2000 ณ นิวยอร์ค  ตามมติ

ของทีประชุมสมัชชาทัวไปที  51/210   แห่งสหประชาชาติ  โดยประเทศต่างๆ ล้วนตระหนักถึงการ

ขยายตัวของการก่อการร้ายทีคุกคามสันติภาพ   และความมันคงปลอดภัยของประชาคมโลกจึงได้มี

การร่วมมือกันจัดทําอนุสัญญาฉบับนี  เพือเป็นแนวทางให้ประเทศทังหลายดําเนินการโดยใช้

มาตรการทีเหมาะสมภายในประเทศ  เพือป้องกันและปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อ

การร้าย  และองคก์รของผู ้ ก่อการร้าย  ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายโดยตรง

หรือโดยอ้อม  ผ่านองค์กรซึงมีหรืออ้างว ัตถุประสงค์ทางการกุศล  ทางสังคม  หรือวัฒนธรรม  หรือ

ซึงได้ประกอบกิจกรรมทีมิชอบทางกฎหมาย  เช่น การค้ายาเสพติด  เป็นต้น  โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะ

ป้องกันและสกัดกันการเคลือนย ้ายของกองทุนทีต้องสงสัยว่ามีจุดประสงค์เพือใช้ในการก่อการร้าย  

ทังนีการป้องกันและสกัดกันดังกล่าวจะไม่เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการโยกย ้ายเงินทุนโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย  นอกจากนีอนุสัญญาฉบับนี  คาดหวังว่าจะมีการแลกเปลียนข้อมูลทีเกียวกับความ

เคลือนไหวในระหว่างประเทศของกองทุนทีเกียวข้องกับการก่อการร้ายเพิมขึนด้วย 

1)  อนุสัญญาฉบับนีได้ให้ค ํานิยามของคําว่า  “กองทุน”  “สิงอ ํานวยความสะดวกของ

รัฐหรือรัฐบาล”และ “สิงทีได้มาจากการกระทําความผิด” เอาไว้ โดยคําว่า “กองทุน” หมายถึง 

สินทรัพย์ทุกชนิด ไม่ว่ามีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง  สังหาริมทรัพย์  หรืออสงัหาริมทรัพย์  ซึงถือเอาได้  

ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิในรูปแบบใดๆ  ซึงรวมถึงในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์

หรือดิจิตอลทีแสดงกรรมสิทธิหรือผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าว  ซึงรวมถึงแต่ไม่จ ํากัดเพียง

เครดิตธนาคาร  เช็คเดินทาง  เช็คธนาคาร  ตัวเงิน  หุ้นส่วน  หลักทรัพย์  ตัวแลกเงิน  หนังสือเครดิต  

การให้ค ํานิยามทีกว้างแบบนีทําให้รัฐทีเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนีสามารถจัดการกับทรัพย์สิน

เกือบทุกประเภททีใช้ในการสนับสนุนแก่การก่อการร้ายได ้

2)  อนุสัญญาฉบับนีได้ก ําหนดลักษณะความผิดตามความหมายของอนุสัญญาฉบับนี  

หมายถึง ผู ้ใดกระทํา พยายามกระทํา  สมรู้ร่วมคิด  จัดการหรือสังให้บุคคลอืนกระทํา  ทีจัดหรือ

รวบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม  โดยมุ่งหมายว่าจะถูกใช้หรือรู้ว่าจะต้องถูกใช้ไม่

ว่าทังหมดหรือบางส่วน  เพือ 

 (1)  กระทําการใดซึงเป็นความผิดภายในขอบเขตทีระบุไวใ้นสนธิสัญญา  ดังต่อไปนี 

ก.  อนุสัญญาเพือการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึง

ทําขึนทีกรุงเฮก   เมือว ันที  16  ธันวาคม  ค.ศ. 1970 
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ข.  อนุสัญญาเพือการปราบปรามการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความ

ปลอดภัยของการบินพลเรือน  ซึงทําขึนทีเมืองมอนทรีออล  เมือว ันที  23  กันยายน  ค.ศ.1971 

ค.  อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมทีกระทําต่อบุคคล

ทีได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศซึงรวมถึงผู ้แทนทางการทูต  ซึงรับรองโดยทีประชุมสมัชชา

ทัวไปขององค์การสหประชาชาติเมือวันที  14  ธันวาคม  ค.ศ. 1973 

ง.  อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพือต่อต้านการจับตัวประกัน ซึงรับรอง

โดยทีประชุมสมัชชาทัวไปขององค์การสหประชาชาติ  เมือว ันที  17  ธันวาคม  ค.ศ. 1979 

จ.  อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์  ซึงรับรองทีกรุง

เวียนนา  เมือว ันที  3  มีนาคม  ค.ศ. 1980 

ฉ.  พิธีสารเพือการปราบปรามการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายของการก่อการ

ร้ายทีท่าอากาศยานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ซึ งเป็นบทเสริมของอนุสัญญาเพือการ

ปราบปรามการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของทหารบินพลเรือน  ซึงทําขึนที

เมืองมอนทรีออล  เมือว ันที  24  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1988 

ช.  อนุสัญญาเพือการปราบปรามการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความ

ปลอดภัยของการเดินเรือในทะเล  ซึงทําขึนทีกรุงโรม  เมือว ันที 10 มีนาคม  ค.ศ. 1988 

ซ.  พิธีสารเพือการปราบปรามการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความ

ปลอดภัยของชานชาลาถาวร ซึงตังอยู่บนไหล่เขาของทวีป ซึงทําขึนทีกรุงโรม  เมือว ันที 10 มีนาคม 

ค.ศ. 1988  

ฌ.  อนุสัญญาขององค์กรสหประชาชาติเพือการปราบปรามการใช้ระเบิดในการ

ก่อการร้าย  ซึงรับรองโดยทีประชุมสมัชชาทัวไปขององค์การสหประชาชาติ  เมือว ันที 15  ธันวาคม  

ค.ศ. 1987 

(2)  การกระทําอืนใด 

การกระทําอืนใดทีมีเจตนาทีจะทําให้เกิดการตายหรืออันตรายสาหัสแก่

ประชาชน  ซึงไม่ได้ปฏิบัติการเป็นปรปักษ์ในสถานการณ์สงคราม  โดยมีว ัตถุประสงค์เป็นการ

คุกคามต่อประชาชนหรือเพือบังคับให้รัฐบาล  หรือองค์การระหว่างประเทศกระทําการหรือไม่

กระทําการอย่างใด 

ในกรณีทีมีบุคคลใดให้ความช่วยเหลือในการกระทําความผิดข้างต้นนัน  ซึงได้

กระทําโดยความมุ่งหมายธรรมดา  การช่วยเหลือดังกล่าวจะถือว่าเป็นความผิดเมือเป็นไปโดยเจตนา

และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง คือ 
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ก.  ได้กระทําโดยมุ่งหมายทีจะทําให้เกิดการกระทําความผดิทางอาญาต่อไป 

หรือเพือวัตถุประสงค์ของการกระทําความผิดทางอาญาต่อไปของคณะบุคคลนัน  โดยทีการกระทํา

ความผิดทางอาญาหรือวัตถุประสงค์ของการกระทําความผิดทางอาญาดังกล่าวได้รวมเอาการกระทํา

ความผิดประเภททีระบุไว้ข้างต้นด้วย หรือ 

ข.  ได้กระทําโดยรู้ถึงเจตนาของคณะบุคคล  ซึงได้กระทําความผิดประเภทที

ระบุไว้ข้างต้นนี 

3)  อนุสัญญาฉบับนีได้บัญญัติให้ประเทศภาคี  ต้องกําหนดความผิดประเภททีระบุไว้

ในข้อ 2 เป็นความผิดอาญาภายใต้กฎหมายภายในของประเทศนัน  และต้องมีการกําหนดให้มีการ

ระวางโทษในความผิดดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงลักษณะความร้ายแรงของความผิดนัน  

และกําหนดให้มีมาตรการลงโทษทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครองหรือมาตรการลงโทษทางการเงิน

ทีมีประสิทธิภาพ และมีผลในทางย ับย ังการกระทําความผิดด้วย 

4)  อนุสัญญาฉบับนีบัญญัติมิให้มีการพิจารณาว่าการกระทําความผิดอาญาภายใน

ขอบเขตทีระบุไว้ในอนุสัญญานีเป็นการกระทําทีถูกต้องด้วยเหตุผลทางการเมือง   ปรัชญา  

อุดมการณ์  เชือชาติ  เผ่าพันธุ์  ศาสนา  หรือลักษณะอืนใดทํานองเดียวกัน 

5)  อนุสัญญาฉบับนีมีการกําหนดเขตอํานาจการดําเนินคดีแก่ความผิดตามทีระบุไว้ใน

อนุสัญญานี  และมีการกําหนดมาตรการทีไม่ขัดกับกฎหมายภายในของประเทศนันเพือให้มีการ

บ่งชีตัวการสืบสวนและการยึดหรืออาย ัดกองทุนทีได้ใช้หรือจัดสรรเพือวัตถุประสงค์ในการกระทํา

ความผิดและสิงทีได้มาจากการกระทําความผิด  ตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญาฉบับนี  

เพือทีจะได้รับกองทุนนัน 

6)  อนุสัญญาฉบับนีได้ก ําหนดให้มีการให้ความร่วมมือทางอาญาในการสอบสวนหรือ

การดําเนินคดีอาญาและการส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน และมิให้มีการปฎิเสธการไม่ปฏิบัติตามคําร้องขอให้

ช่วยเหลือซึงกันและกัน ด้วยเหตุผลว่าเป็นความลับทางธนาคาร เป็นความผิดทางภาษีอากร  หรือ

เป็นความผิดทางการเมืองหรือความผิดทีเกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง  เว ้นแต่จะมีเหตุผลอันควร

เชือว่าค ําร้องขอให้ส่งผู ้ ร้ายข้ามแดนหรือคําร้องขอให้ช่วยเหลือทางกฎหมายนันเป็นการดําเนินคดี

หรือลงโทษบุคคลด้วนเหตุสืบเนืองจากเชือชาติ  ศาสนา  สัญชาติ  แหล่งกําเนิดทางเผ่าพันธุ์หรือ

ความคิดเห็นทางการเมือง  หรือการดําเนินการตามคําร้องนันอาจส่งผลเสือมเสียต่อสถานภาพของ

บุคคลได ้

7)  อนุสัญญานีย ังได้ก ําหนดให้มีการออกกฎหมายภายในของประเทศภาคีของอนุสัญญา  

เพือให้มีการป้องกันและปราบปรามการตระเตรียมการทีกระทําในอาณาเขตของประเทศนัน  ซึงมุ่ง

หมายทีจะกระทําความผิดไม่ว่าภายในหรือภายนอกอาณาเขตของประเทศ ซึงรวมถึง 
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(1)  มาตรการห้ามไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมทีผิดกฎหมายของบุคคลและองค์กรซึง

สนับสนุนยุยงส่งเสริม  จัดตัง  หรือเข้าร่วมดําเนินการโดยทีรู้เช่นนันในการกระทําความผิดประเภท

ทีระบุไว้ในข้อ 2 

(2)  มาตรการซึงกําหนดให้สถาบันการเงิน  และวิชาชีพอืนๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรม

ทางการเงินนัน  ต้องใช้มาตรการทีมีประสิทธิภาพทีสุดเท่าทีมีอยู่นันให้เกิดประโยชนต่์อการทีจะ

สามารถบ่งชีระบุตัวลกูค้าประจําหรือชัวคราว  ตลอดจนลูกค้าทีเป็นเจ้าของบัญชีผลประโยชน์ทีเปิด

ไว้นัน  และจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษต่อธุรกรรมทีผิดปกติหรือน่าสงสัยและรายงานกรณีพบธุรกรรมที

สงสัยว่าเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญานัน  เพือวัตถุประสงค์นีประเทศภาคีควรพิจารณา 

ก.  จัดให้มีกฎข้อบังคับทีห้ามการเปิดบัญชีแบบผู้ถือหุ้นหรือแบบผู้ รับเงินทีไม่

ระบุตัวหรือไม่อาจระบุตัวได้   และมาตรการทีทําให้เกิดความแน่นอนว่าสถาบันทางการเงิน

ดังกล่าวสามารถตรวจสอบให้ทราบถึงตัวบุคคลทีเป็นเจ้าของทีแท้จริงในธุรกรรมดังกล่าวนันได้ 

ข.  เกียวกับการบ่งชีถึงองค์กรนัน  หากจําเป็นก็ก ําหนดให้สถาบันทางการเงิน

ดําเนินมาตรการตรวจสอบการตังอยู่ตามกฎหมายและองค์ประกอบขององค์กรทีเป็นลูกค้านัน  โดย

การรวบรวมหลักฐานการจดทะเบียนหรือจากลกูค้านันหรือจากทังสองทาง  ซึ งรวมถึงข้อมูล

เกียวกับชือ  รูปแบบขององค์กรตามกฎหมาย  ทีตังผู ้จ ัดการ  และกําหนดข้อบังคับว่าด้วยอ ํานาจการ

กระทําการแทนองค์กรนัน 

ค.  จัดให้มีกฎข้อบังคับทีก ําหนดให้สถาบันทางการเงินมีหน้าทีต้องรายงานให้

หน่วยงานทีมีอ ํานาจหน้าทีเกียวข้องได้ทราบอย่างทันท่วงทีถึงองค์ประกอบ  ธุรกรรมรายใหญ่ทีมี

ความผิดปกติและธุรกรรมทีมีรูปแบบผิดปกติ  ซึ งไม่ก ําหนดวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือ

วัตถุประสงค์ทางกฎหมายทีชัดเจนทังหมดของการกระทํานัน  ทังนีโดยมีหลักประกันตามกฎหมาย

ว่าการรายงานดังกล่าวไม่ทําให้ผู ้รายงานเกิดความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งฐานทําผิดต่อหน้าที

ทีจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน  หากว่าการรายงานพฤติการณ์ความน่าสงสัยของธุรกรรมดังกล่าว

กระทําโดนเจตนาสุจริต 

ง.  ก ําหนดให้สถาบันทางการเงินมีหน้าทีต้องเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทีจําเป็น

ของธุรกรรมทุกรายการทังกรณีภายในประเทศหรือระหว่างประเทศนันเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี 

      ประเทศภาคีพึงร่วมมือกันต่อไปในการป้องกันการกระทําความผิดประเภททีระบุไว้ใน

ข้อ  2 โดยการพิจารณาถึง 

 1)  มาตรการเพือการควบคุมดูแล  ได้แก่  การกําหนดให้ต้องมีใบอนุญาตการดําเนินการ

สําหรับตัวแทนธุรกรรมทางการเงินทังหมด 
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2)  มาตรการทีสะดวกต่อการสอบสวนหรือติดตามดูแลการขนส่งข้ามพรมแดน  ซึงเงิน

ส่งและตราสารเปลียนมือได้ทีออกให้แก่ผู ้ ถือ  ทังนีโดยอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองทีเคร่งครัดเพือ

ทําให้เกิดความแน่นอนว่าการใช้ข้อมูลนันเป็นไปอย่างเหมาะสม  และไม่ขัดขวางเสรีภาพในการ

หมุนเวียนเงินทุน 

 โดยสรุปแล้ว  บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี  ก ําหนดถึงขอบเขตของกฎหมายทีจะ

ใช้สําหรับบุคคลทีได้กระทําการใดๆ  โดยตรงหรือโดยอ้อม  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยเจตนา

ในการสนับสนุนกองทุนทีรู้ว่าจะถูกนําไปใช้หรือควรถูกใช้กับการกระทําความผิดฐานก่อการร้าย

ตามความหมายของอนุสัญญาฉบับนี  และกําหนดให้องค์กรเอกชนเช่น  สถาบันทางการเงินต้อง

ดําเนินการอยู่บนหลักการของความโปร่งใส,  การให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอืนๆ  และ

การหา้มทําธุรกรรมทีไม่ระบุตัวหรือไม่อาจระบุตัวได้  และย ังก ําหนดให้รัฐสมาชิกต้องกําหนดให้มี

มาตรการลงโทษทางอาญา  ทางแพ่ง  ทางปกครองหรือมาตรการลงโทษทางการเงินทีเหมาะสมและ

ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐอืนๆ  ด้วย  เพือให้การต่อต้านการก่อการร้ายการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในฐานะทีประเทศไทยได้ลงนามตลอดจนให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา

องค์การสหประชาชาติเพือการปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้าย ค.ศ.2000 จึงต้อง

มีพันธะผูกพันในการนําข้อก ําหนดของอนุสัญญาฉบับนี พึงจัดให้มีมาตรการทีจ ําเป็นเพือให้องค์กร

ทีอยู่ในอาณาเขตประเทศหรือภายใต้กฎหมายของประเทศให้ต้องรับผิดอาจกระทําความผิดตามที

อนุสัญญาฉบับนีระบุไว้ ตลอดจน มีมาตรการจําเป็นเพือกําหนดเขตอํานาจการดําเนินคดีความผิดที

ได้กระทําลงในประเทศไทย รวมทังการดําเนินการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศอย่างเหมาะสม

กับหลักการทางกฎหมายไทยเพือใช้เป็นเครืองมือในการปราบปรามเงินทุนทีใช้สนับสนุนการก่อ

การร้ายต่อไปในอนาคต44 

3.1.2   อนสัญญาุ สหประชาชาตเิพือต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตทิีจัดตังในลักษณะองค์กร  

ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000) 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทีกระทําโดยองค์กรอาชญากรรม เป็นภัยคุกคามประเภท

ใหม่ทีมีความร้ายแรงในกระแสโลกาภิว ัฒน ์ ซึงส่งผลกระทบต่อความมันคงและสร้างความเสียหาย

แก่ประเทศชาติทุกด้าน ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอืนๆ  มีองค์กรและการดําเนินการทีมี

จุดแข็งอยู่มาก มีเครือข่ายดําเนินการทีกว้างขวางเชือมโยงไปแทบทัวโลก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชญากร

                                                
44  กิตติพงษ์ กิตยารักษ,์ ชาติ ชัยเดชสุริยะและณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ คณะผู้แปล.  (2548).  

อนสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมุ .  หน้า 236-245. 
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จากเอเชียตะวันออก กลุ่มเอเชียใต ้ กลุ่มรัสเซีย/ยุโรปและสหรัฐฯ กลุ่มเอเชีย/แปซิฟิกใต้ กลุ่ม

ประเทศแถบแอฟริกา และกลุ่มตะวันออกกลาง  มีสมาชิกและเงินทุนดําเนินการมหาศาล  ไม่มี

ข้อจ ํากัดเรืองพรมแดนในการปฏิบัติงาน มีผลประโยชน์เป็นเครืองมือจูงใจและแสวงผลประโยชน์

สูงสุดจากธุรกิจทีผิดกฎหมาย โดยแอบแฝงในธุรกิจถูกกฎหมาย มีการวางแผนการดําเนินการทีดี

และมีความเสียงน้อย 45 

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมักจะอาศัยความแตกต่างของระบบกฎหมายของประเทศ

ต่างๆ เพือหลีกเลียงเงือมมือของกฎหมาย อาทิ หลบหนีการจับกุมไปพํานักในประเทศทีไม่มี

สนธิสัญญาส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน  หรือฟอกเงินทีได้มาจากการกระทําความผิดในประเทศทีย ังไม่มี

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน  ดังนัน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทีกระทําโดยองค์กร

อาชญากรรมจึงต้องกระทําในระดับระหว่างประเทศ โดยการกําหนดมาตรฐานสากล (standard 

setting) อาทิ การกําหนดฐานความผิด  กฎเกณฑ์เกียวกับการต่อต้านการฟอกเงิน  และการ

เสริมสร้างเพิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา เช่นการส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน ให้อยู่ในรูป

ของสนธิสัญญาทีมีเนือหาเป็นกฎหมาย (law-making treaty)  

หลักเกณฑ์ทีสําคัญบางประการ 

อนสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติุ ทีจัดตังในลักษณะ

องค์กร  ค.ศ. 2000 มีข้อบททังสินจํานวน 41 ข้อ 46  โดยมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี 

1. อนุสัญญาฯ มีว ัตถุประสงคเ์พือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติทีกระทําโดยองค์กรอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

2. อนุสัญญาฯ มีขอบเขตการใช้บังคับกับการป้องกัน การสืบสวน และการฟ้อง

คดีอาญาสําหรับการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สินทีไดม้าจากการ

กระทําผิด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และสําหรับความผิดทีมีโทษ

จําคุกอย่างสูงตังแต่ 4 ปีขึนไป เมือมีลักษณะเป็นความผิดข้ามชาติและเกียวข้องกับกลุ่มองค์กร

อาชญากรรม 

3. “กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group)” หมายถึง 

                                                
45  ข้อความบางส่วนนํามาจากอารัมภบทของนโยบายความมันคงแห่งชาติในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ. 
46  ดู U.N. Doc. A/RES/55/25 ลงวันที 8 มกราคม ค.ศ. 2001 

DPU



 68 

กลุ่มบุคคลทีมีการจัดตังร่วมกันตังแต่ 3 คนขึนไป และตังมาเป็นระยะเวลาหนึงและ

ร่วมกันกระทําความผิดร้ายแรงหรือความผิดทีก ําหนดไว้ (established) ในอนุสัญญานีเพือให้ได้มา

ซึงประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพย์สินอืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

4. ให้การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญา กรรม การฟอกทรัพย์สินทีได้มาจากการ

กระทําความผิด การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นความผิดอาญา 

5. การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญาฯ ประกอบด้วยเรืองการส่งผู ้ ร้าย

ข้ามแดน เรืองการโอนตัวนักโทษ เรืองการช่วยเหลือซึงกันและกันทางอาญา ซึงนอกจากด้วยวิธีการ

โดยปกติแล้ว ย ังอาจทําโดยการใช้วิดีทัศน์ข้ามประเทศหรือวิธีสือสารอืนทีทันสมัย เรืองวิธีการ

สอบสวนร่วมกัน เรืองการโอนกระบวนการวิธีพิจารณา และเรืองความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที

ผู ้ รักษากฎหมาย 

6. การช่วยเหลือซึงกันและกันทางอาญาอาจเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดหา

พยานหลักฐาน การสืบพยานวัตถุ การค้นและยึด และอาย ัดทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น 

7. ในกรณีทีรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู ้ ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน และรัฐ

ภาคีหนึงตังเงือนไขว่าจะต้องมีสนธิสัญญาฯ ระหว่างกนันัน เมือได้รับคําร้องขอจากรัฐอืน รัฐภาคี

ทีตังเงือนไขอาจพิจารณาใช้อนุสัญญาฯ เป็นพืนฐานทางกฎหมายเกียวกับการส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน 

8. ในกรณีทีรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ไม่มีความตกลงเกียวกับเรืองความร่วมมือระหว่าง

เจ้าหน้าทีผู ้ รักษากฎหมาย รัฐภาคีอาจพิจารณาใช้อนุสญัญาฯ เป็นพืนฐานทางกฎหมายเกียวกับความ

ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีผู ้ รักษากฎหมาย 

9. รัฐภาคีจะต้องจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพือคุ้มครองพยานจากการล้างแค้นหรือ

การข่มขู ่

10.  รัฐภาคีจะต้องจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพือช่วยเหลือและคุ้มครองผู ้เสียหาย 

โดยเฉพาะจากการล้างแค้นหรือการข่มขู ่ 

11.  ก ําหนดให้มีการรวบรวมและแลกเปลียนข้อสนเทศเกียวกับลักษณะของ

อาชญากรรม ก ําหนดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและกําหนดให้มี

มาตรการอืนด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือทางวิชาการเพือการอนุว ัติอนุสัญญาฯ 

12.  ให้มีการจัดตังทีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ เพือเป็นกลไกในการส่งเสริมและติดตาม

การอนุว ัติอนุสัญญาฯ การแลกเปลียนข้อสนเทศระหว่างประเทศต่าง ๆ การร่วมมือกับองค์การ

ระหว่างประเทศอืนทังระดับรัฐบาลและระดับมิใช่รัฐบาล การทบทวนการอนุวัติอนุสัญญาฯ เป็น

ระยะ ๆ การจัดทําข้อเสนอแนะ ฯลฯ เป็นต้น  อีกทังอนุสัญญาย ังมีพิธีสารเพิมเติมอีก 3 ฉบับ 

ประกอบด้วย พิธีสารเพือป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (TIP) พิธีสารต่อต้านการลักลอบ

ขนผู้โยกย ้ายถินทางบก ทะเล และอากาศ Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, 

Sea and Air,Supplementing (MSP) และพิธีสารต่อต้านอุตสาหกรรมทีผิดกฎหมายและการค้าอาวุธ

ปืน ชินส่วน อุปกรณ์ และอาวุธยุทธภัณฑ์ โดยประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสาร TIP และ MSP เมือ 

11 ธันวาคม 2544  

13.  อนุสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับ 90 ว ันหลังจากทีมีการยืนสัตยาบันสาร สารยอมรับ 

หรือภาคยานุว ัติสารแล้วจาก 40 ประเทศ 

      องค์การสหประชาชาติได้จัดให้ประเทศสมาชิกลงนามในอนุสัญญา ค.ศ.2000 

ระหว่างว ันที 12-15 ธันวาคม 2543 (ค.ศ.2000) ทีเมืองปาเลอโม(Palemo) ประเทศอิตาลี47 ซึ ง

ประเทศไทยก็ได้ให้การลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ.2000 เมือวันที 13ธันวาคม 2543 แม้

ประเทศไทยจะย ังไม่มีพันธะผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี แต่ก็ต้องมีพันธะทีจะต้องให้สัตยาบัน

ต่อไป48 ดังนัน ประเทศไทยจึงต้องเตรียมการออกมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืนๆให้

สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ค.ศ.2000 ด้วยการนําข้อก ําหนดของอนุสัญญาฉบับนีหรือทีเรียกว่าเป็น

กฎหมายแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Model Law) มาใช้เป็นต้นแบบในการ

ออกกฎหมายต่อไป ซึงพอทีจะวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายทีสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับ

ดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเกียวกับเงินได้จากการก่อการร้าย 

     หากพิจารณาข้อกําหนดของอนุสัญญาฯ ค.ศ.2000 แล้วเห็นได้ว่าไม่ได้ก ําหนด

ความผิดเกียวกับการก่อการร้าย การเงินสนับสนุนการก่อการร้าย มาตรการปราบปรามและต่อต้าน

การก่อการร้าย หรือมาตรการปราบปรามและต่อต้านการเงินสนับสนุนการก่อการร้ายไว้ชัดเจน 

เหมือนกับอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติเพือการปราบปรามการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการ

ร้าย ค.ศ. 2000  

                                                
47  อุทัย  อาทิเวช  และ ศศิน  ศุขจรัส.  (2547).  รายงานการศึกษาวิจัย เพือนําเสนอในการ

ประชมทางวิชาการระดับชาติุ   ว่าด้วยงานยติธรรม ครังที ุ 2  “มาตรการป้องกันและปราบปราม

องค์กรอาชญากรรมและผ้มีอิทธิพลู ”: ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปราม

องค์กรอาชญากรรมและผ้มีอิทธิพล โดย สํานักอัยการสงสดู ู ุ .  หน้า72. 
48  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 มาตรา 190 บัญญัติว่า พระมหากษัตริย ์

ทรงไว้ซึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสญัญาอืน กับนานา

ประเทศหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ. 
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3.1.3  อนสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ุ (ASEAN Convention on Counter 

Terrorism — ACCT)   

อนุสัญญาฉบับนีเป็นความคิดริเริมของประเทศฟิลิปปินส์ซึงได้รับความเดือดร้อนจาก

การก่อวินาศกรรมของกลุ่มเจมาห์ อิสลามิยาห์ (เจไอ) รวมถึงกลุ่มกบฏในประเทศอย่างกลุ่มอาบู 

เซย์ยาฟ ทีหันไปร่วมมือกับกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกอย่างอัล-ไกดา สิงสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี 

คือ การบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือซึงกันและกันทางกฎหมายในเรืองเกียวกับ

อาชญากรรม ซึ งรวมถึงการส่งตัวผู ้ร้ายข้ามแดน หรือการดําเนินคดีผู ้ต้องสงสัยว่าจะเป็น

ผูก่้อการร้าย ซึงอนุสัญญาฉบับนีจะให้นิยามคําว่า "การก่ออาชญากรรมก่อการร้าย" โดยสอดคล้อง

กับปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)  ในส่วนของประเทศไทยไดเ้ข้าเป็นภาคีและลงนาม

เมือวันที 13 มกราคม 2550 ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครังที 12 ณ เมืองเซบู 

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยอนุสัญญาฯ มีสาระสําคัญ ดังนี 

1) ว ัตถุประสงค ์

     เพือสร้างกรอบทางกฎหมายสําหรับความร่วมมือระดับภู มิภาคในการต่อต้าน 

ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายอย่างบูรณาการและให้มีประสิทธิภาพ 

2) ความผิดทีอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาฯ           

     ความผิดทีอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาฯ คือ ความผิดในอนุสัญญาและพิธีสาร

ของสหประชาชาติทีเกียวข้องกับการต่อต้าน การก่อการร้าย 14 ฉบับ อันได้แก่ การกระทําผิดต่อ

ความปลอดภัยของการบินพลเรือน  ความปลอดภัยของการเดินเรือทะเล ความปลอดภัยของฐานขุด

เจาะถาวร ซึงตังอยู่บนไหล่ทวีป การยึดอากาศยานอาชญากรรมต่อบุคคลทีได้รับการคุ้มครอง

ระหว่างประเทศ  รวมทังตัวแทนทางทูต   การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจับบุคคล

เป็นตัวประกัน  การวางระเบิดเพือก่อการร้ายและการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์ ทังนีฐานความผิด

ดังกล่าวจะผูกพันภาคีอนุสัญญาอาเซียนเฉพาะเมือตนเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารทีอ้างถึงใน 14 

ฉบับนันเท่านัน  

3) ขอบเขตความร่วมมือ 

     ความร่วมมือระหว่างกันจะต้องดําเนินการโดยสอดคล้องกับกฎหมายในของแต่ละ 

รัฐภาคี โดยขอบเขตความร่วมมือทีสําคัญมีดังนี 

 (1) ด ําเนินขันตอนทีจําเป็นเพือป้องกันการกระทําทีเกียวกับการก่อการร้าย  รวมถึง

การจัดให้มีการเตือนภัยล่วงหน้าแก่ภาคีอืน  ๆ โดยการแลกเปลียนข้อสนเทศระหว่างกัน 
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 (2) ป้องกันบุคคลใด  ๆ ทีให้การสนับสนุนทางการเงิน วางแผน ให้ความสะดวก 

หรือกระทําการก่อการร้ายจากการใช้ดินแดนของตนเพือความมุ่งประสงค์ ข้างต้นต่อภาคีอืน และ/

หรือพลเมืองของภาคีอืนนัน 

 (3) ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 (4) ป้องกันการเคลือนไหวของผู ้ ก่อการร้ายหรือกลุ่มก่อการร้าย โดยการควบคุมการ

ผ่านแดนและการควบคุมการออกเอกสารแสดงตนและเอกสาร เดินทางอย่างมีประสิทธิผล และโดย

อาศัยมาตรการป้องกันการทําเอกสารปลอม การปลอมและการใช้อย่างฉ้อฉล ซึงเอกสารแสดงตน

และเอกสารเดินทาง 

 (5) เสริมสร้างความสามารถและความพร้อมทีจะจัดการกับการก่อการร้ายทางเคมี  

ชีวภาพ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ (ซีบีอาร์เอ็น) การก่อการร้ายทางไซเบอร์ และการก่อการร้ายใน

รูปแบบใหม่ใด  ๆ ฯลฯ 

4)  การกําหนดเขตอํานาจศาลเหนือความผิด 

      อนุสัญญาฯ ก ําหนดให้ภาคีดําเนินมาตรการเท่าทีจ ําเป็น เพือกําหนดเขตอํานาจศาล

เหนือความผิดทีอ้างถึงในข้อ 2  ของอนุสัญญาฯ ได้แก่ กรณีทีความผิดนันได้กระทําในอาณาเขต

ของตน หรือบนเรือทีชักธงของภาคี หรืออากาศทีจดทะเบียนตามกฎหมายของภาคี หรือความผิด

นันได้กระทําโดยคนชาติของภาคี นอกจากนี หากเป็นกรณีทีผู ้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอยู่ในอาณา

เขตของรัฐภาคีใด และรัฐภาคีนันมิได้ส่งบุคคลนันเป็นผู ้ ร้ายข้ามแดนไปย ังรัฐภาคีอืน ซึงได้ก ําหนด

เขตอํานาจศาลของตนไว้แล้ว  ให้รัฐภาคีดําเนินมาตรการเท่าทีจ ําเป็นในทํานองเดียวกันเพือกําหนด

เขตอํานาจศาลของตนเหนือความผิดทีก ําหนดไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญาฯ ด้วยเช่นกัน 

5)  อนุสัญญาฯ ได้รวมบทบัญญัติทีห้ามมิให้ยกข้อพิจารณาทางการเมือง ปรัชญา  

อุดมการณ์เชือชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรืออืน  ๆ เป็นข้ออ้างในการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิงเมือ

การกระทํานัน มีว ัตถุประสงค์เพือทีจะข่มขู ่ประชาชนหรือบีบบังคับรัฐบาลหรือองค์การ ระหว่าง

ประเทศให้กระทําหรือละเว ้นจากการกระทําใด (ข้อ 9)  รวมทังมิให้ถือว่าการกระทําความผิดตาม

อนุสัญญาฯ เป็นความผิดทางการเมืองหรือความผิดทีเกียวข้อง อันเป็นเหตุปฏิเสธการส่งผู ้ ร้ายข้าม

แดน (ข้อ 14) 

6)  อนุสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับในวันทีสามสิบนับจากวันทีมีประเทศสมาชิกประเทศที 

6 ยืนสัตยาบันสารหรือให้ความเห็นชอบแก่เลขาธิการอาเซียน 

3.1.4   Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)    

The Financial Action Task Force on Money Laundering หรือ FATF เป็นหน่วยงาน

เฉพาะกิจระหว่างประเทศเพือวิจัยและพัฒนานโยบายและมาตรการเพือปราบปรามการฟอกเงิน 
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โดยเฉพาะการแสวงหาต้นตอของการกระทําการฟอกเงิน (Illegally Origin) ซึงมาตรการทีออกมามี

จุดประสงค์เพือทีจะป้องกันรูปแบบอาชญากรรมฟอกเงินทีจะเกิดขึนในอนาคต ซึงกลุ่ม G -7 ได้

เสนอให้จัดตังทีกรุงปารีส เมือปี พ.ศ. 2532(ค.ศ. 1989) และ FATF ได้ออกมาตรการระหว่าง

ประเทศทีมีชือว่า The 40 Recommendations ทีเป็นมาตรฐาน เพือให้แต่ละประเทศใช้เป็นแบบอย่าง

นําไปปรับปรุงกฎหมายภายในของแต่ละประเทศเพือวางแผนปราบปรามการฟอกเงิน ซึงมาตรการ

ดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการพฒันามาตรการทางอาญา การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและ

กฎเกณฑ์เกียวกับสถาบันการเงิน และย ังวางแนวทางเกียวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

นอกจากจะมีมาตรการ The 40 Recommendations เพือใช้เป็นแนวทางในการปราบปราม

การฟอกเงินแล้ว FATF ย ังได้ออกมาตรการพิเศษอีก 9 ข้อ ทีเรียกว่า The Special Recommendation 

on Terrorist Financing เพือสนองรับต่อกระแสในการออกกฎหมายเพือปราบปรามแหล่งเงินทุนที

ใช้สนับสนุนการก่อการร้ายต่อไป ได้แก่ 

1) การให้สัตยาบันและดําเนินการตามพันธะกฎบัตรสหประชาชาติ 

    ให้ประเทศสมาชิกให้การรับรองและให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศของ

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999 (1999 

United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) อย่าง

เต็มรูปแบบโดยเร็ว  ประเทศต่างๆ ควรเร่งดําเนินการตามมติของสหประชาชาติทีเกียวขอ้งกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การกระทําอนัเป็นการก่อการร้าย   โดยเฉพาะ

อย่างยิงมติคณะมนตรีความมนัคงแห่งสหประชาชาติที 1373  (United Nations Security Council 

Resolution 1373)  

2)  ก ําหนดใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงินทีเกียวขอ้ง

กบัการก่อการ ร้ายเป็นการกระทําความผดิทางอาญา 

     ให้ประเทศสมาชิกกําหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  การ

กระทํา อนัเป็นการก่อการร้าย  และองคก์รก่อการร้ายเป็นการกระทําความผดิทางอาญา  นอกจากนี  

ประเทศ ต่างๆ ควรจะใหค้วามผดิดงักล่าวถกระบุเป็นความผดิมลูฐานเรืองการฟอกเงิน ก ําหนดฐาน

ความผิดในการฟอกเงินเพิมเติม โดยให้รวมไปถึงการปฏิบัติการก่อการร้าย การตังองค์กรก่อการ

ร้าย และการให้สนับสนุนทางการเงินด้วยวิธีใด  ๆ

3)  การอายดัและการริบทรัพยสิ์นของผูก่้อการร้ายใหต้กเป็นของแผน่ดิน  

     ให้ประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการในการบังคับเอากับเงินและทรัพย์สินเพืออายดั

เงินและทรัพยสิ์น อืนๆ ของผูก่้อการร้าย ผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

องคก์รก่อการร้ายตามมติของสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
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การเงินแก่การกระทําอนัเป็นการก่อการร้าย  ให้หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบสามารถยึดและริบ

ทรัพยสิ์นทีได้มา  หรือใช้ใน  หรือตังใจทีจะใช้ใน หรือถูกจดัสรรเพือใช้ในการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย  การกระทําอนัเป็นการก่อการร้าย  และองค์กรก่อการร้ายให้ตกเป็นของ

แผน่ดินได ้

4)  การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยทีเกียวข้องกับการก่อการร้าย 

     หากสถาบันการเงิน  หรือสถานประกอบการธุรกิจ  หรือหน่วยงานอืนๆ ทีมี 

ภาระหนา้ทีในเรืองการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  สงสัยหรือหรือมีเหตุผลอนัควรสงสัย

ว่า เงินนนัเชือมโยงหรือเกียวขอ้งหรือถกูนําไปใชใ้นการก่อการร้าย  การกระทําอนัเป็นการก่อการ

ร้าย หรือถกูนําไปใชโ้ดยองคก์รก่อการร้าย     สถาบนัการเงิน  หรือสถานประกอบการธุรกิจ  หรือ 

หน่วยงานทีมีภาระหนา้ทีในเรืองการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินควรจะตอ้งรายงานความ

สงสยัดงักล่าวโดยทนัทีต่อหน่วยงานทีมีหนา้ทีรับผดิชอบในเรืองดงักล่าว 

5)  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     ประเทศสมาชิกควรจะให้ความช่วยเหลืออีกประเทศหนึงโดยอยูบ่นพืนฐานของ 

สนธิสญัญา  หรือขอ้ตกลง  หรือกลไกอืนๆ สําหรับการใหค้วามร่วมมือระหว่างประเทศในเรืองทาง 

อาญาหรือการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร  หรือมาตรการการให้ความช่วยเหลือทีมีความเป็นไปได้

มากทีสุดทีเกียวขอ้งกบัการสืบสวนทางอาญา  การบงัคบัทางแพ่ง   และในทางการบริหาร  รวมถึง 

การสอบถามขอ้มลูและการดําเนินคดีทีเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การ

กระทําอนัเป็นการก่อการร้าย  และองคก์รก่อการร้าย และควรดําเนินการทุกมาตรการทีเป็นไปได้

เพือใหไ้ม่มีสถานทีหลบซ่อน สําหรับผูต้อ้งหาว่าเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย    การกระทําอันเป็นการก่อการร้าย  หรือองค์กรผูก่้อการรายใดๆ  ตลอดจนควรจะมี

กระบวนการในการส่งผูร้้ายขา้มแดน ต่อบุคคลดงักล่าวในกรณีทีเป็นไปได ้ 

6)  การโอนเงินโดยช่องทางอืน 

     ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการต่างๆ เพือให้บุคคล หรือนิติบุคคล รวมถึงตวั

แทนทีใหบ้ริการการส่งเงินหรือมลูค่า รวมถึงการส่งเงินหรือมลูค่าผา่นระบบหรือเครือข่ายทีไม่เป็น

ทางการ  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตและมีการจดทะเบียน  ตลอดจนอยูภ่ายใตข้อ้เสนอแนะของ  FATF ที

ใชก้บัสถาบนัการเงินทีเป็นธนาคารและทีมิใช่ธนาคารดว้ย  อีกทงัแต่ละประเทศควรให้บุคคลหรือ 

นิติบุคคลทีใหบ้ริการทีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายไดรั้บการลงโทษทงัทางบริหาร  ทางแพ่ง  และทาง

อาญา  
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7)  การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     ประเทศสมาชิกควรดําเนินมาตรการต่างๆ เพือใหส้ถาบนัการเงิน รวมถึงผูป้ระกอบ 

ธุรกิจการโอนเงิน ส่งขอ้มูลทีสําคญัและถูกตอ้งของผูโ้อนเงิน  และขอ้มูลดงักล่าวควรจะตอ้งไป 

ควบคูก่บัการโอนเงินตลอดเสน้ทาง รวมทังดําเนินการพฒันาการตรวจสอบและเฝ้าติดตามธุรกรรม

การโอนเงินทีมีเหตุอนัควรสงสยัทีไม่มีขอ้มูล (ไดแ้ก่  ชือ  ทีอยู ่ และหมายเลขบญัชี) ของผูเ้ริมทํา

ธุรกรรมทีสมบูรณ์  

8)  องค์กรทีดําเนินการโดยไม่แสวงหาผลกําไร 

     ประเทศสมาชิกควรจะทบทวนความเพียงพอของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที

เกียวขอ้งกบักลุ่มหรือองคก์รทีสามารถถกูนําไปใชใ้นทางทีผดิในการให้การสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย  องคก์รทีไม่แสวงหาผลกําไรถือไดว้่าเป็นกลุ่มทีมีความเสียงต่อการถูกกระทําสูง 

ซึงประเทศต่างๆ ควรทีจะใหห้ลกัประกนัทีจะทําใหอ้งค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไรเหล่านันจะไม่ถูก 

นําไปใชใ้นทางทีผดิ ดงันี  

(1) ถกูนําไปใชโ้ดยองคก์รผูก่้อการร้ายทีทําทีเสมือนเป็นองคก์รทีถกูกฎหมาย 

(2) การแสวงประโยชน์จากองคก์รทีถกูกฎหมาย  ใหเ้ป็นตวักลางในการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  รวมถึงถกูนําไปใชเ้พือวตัถุประสงคใ์นการโยกยา้ยทรัพยสิ์นให้รอด

พน้จากการอายดั  

(3)  ถูกนําไปใช้เพือปกปิดหรือปิดบังการแปลงสภาพเงินทีตังใจจะนําไปใช้ใน 

วตัถุประสงคที์ถกูกฎหมายใหก้ลายเป็นเงินทุนสนบัสนุนองคก์รก่อการร้าย  

9)  การขนเงินสดข้ามแดน 

     ประเทศสมาชิกควรมีมาตรการในการตรวจจับการขนเงิน และตราสารทางการเงินที

เปลียนมือข้ามแดน รวมถึงระบบสําแดง หรือภาระการแจ้งอืน ๆ  

     FATF ก ําหนดจํานวนเงินในการเดินทางออกนอกประเทศแก่ผู ้ ถือเงินสดหรือตรา

สารทางการเงินคนละไม่เกิน 15,000 ยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้หลายๆประเทศตัดสินใจลด

จํานวนเงินทีถือออกนอกประเทศ 

     ประเทศต่าง  ๆ ควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะความชํานาญพิเศษ ให้มี

ความสามารถเพิมเติมในการตรวจค้นเงินสดทีส่งผ่านชายแดน เช่น ควรจะพัฒนาเครืองมือ

ตรวจสอบเงินสดว่ามีอยู่ในกระเป๋าผู ้เดินทางหรือไม่ ตลอดจน ฝึกฝนเจ้าหน้าทีอย่างเป็นพิเศษ

เพือให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบการขนเงินสด และการถือตราสารทางการเงินทีใช้เป็นเครืองมือ

สนับสนุนแหล่งเงินทุนของการก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน แนวทางนีควรทีจะนําไปใช้กับบุคคล

แต่ละคน ซึงพบว่าค ําถามของเจ้าหน้าทีศุลกากรทีสอบถามผู้ต้องสงสัยมักจะล้มเหลวไม่ได้ข้อมูลที
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แท้จริง หรือขาดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงาน

อืน 

     ทุกประเทศควรมีการพัฒนามาตรการสืบค้นการขนเงินสดและถือตราสารเปลียนมือ

ข้ามพรมแดนเพือใช้สนับสนุนการก่อการร้าย และมีว ัตถุประสงค์เพือการฟอกเงิน โดยทุกประเทศ

จะต้องถือว่าเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรง โดยมีกระบวนการทีมีประสิทธิภาพเพือหยุดย ัง 

ป้องกัน และริบเงินสดหรือตราสารเปลียนมือได้อย่างเหมาะสม ให้มีการประสานงานระหว่าง

เจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนให้เจ้าหน้าทีแนะนําและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าทีสายการ

บินเกียวกับวิธีการตรวจสอบการขนเงินสด เช่น ให้เจ้าหน้าทีสายการบินแจ้งต่อเจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจ

มาทําการตรวจค้นผู ้ต้องสงสัยขณะ Cheek-in เป็นต้น 

     จากการทีมีการนําองค์กรทีไม่แสวงหากําไรไปใช้ในทางทีชอบ เพือสนับสนุน

เงินทุนการก่อการร้าย เป็นเหตุให้เมือว ันที 11 ตุลาคม 2545 ทาง  FATF ได้วางแนวทางการ

ปฏิบัติการทีดีทีสุดระหว่างประเทศ ในการย ับย ังในทางทีมิชอบขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร

เพือให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศนําไปใช้ปฏิบัติ 

3.1.5  ข้อมติคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติที 1373  (2001)  

ตามทีคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติออกมาเมือวันที 28 กันยายน 

2001 เพือเป็นการตอบโต้และประณามการกระทําของผู ้ ก่อการร้ายทีนิวยอร์ค  วอชิงตัน  ดี.ซี.  และ

มลรัฐเพนซิลวาเนีย  เมือว ันที  11 กันยายน 2001  และเพือเป็นการป้องกันการก่อการร้ายทีอาจ

เกิดขึนในอนาคต ดังนัน  จึงได้มีข้อมติที  1373  เพือเป็นการกําหนดแนวทางป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินทีจะใช้สําหรับการก่อการร้าย  จึงได้ขอความร่วมมือให้

ประเทศสมาชิกมีหน้าทีต้องดําเนินการ  

สาระสําคัญหลักของข้อมตินี  คือการทีประเทศสมาชิกของสหประชาชาติต้อง

กําหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นการกระทําความผิดทางอาญา  และให้รัฐ

ริบกองทุนหรือทรัพย์สินทีเกียวข้องกับกิจกรรมของการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยตรงหรือ

โดยอ้อมก็ตามและรัฐต้องละเว ้นการให้การสนับสนุนในรูปแบบใดๆ ต่อองค์กร หรือบุคคลที

เกียวพันกับการก่อการร้าย และต้องให้ความช่วยเหลือซึงกันและกันในการสืบสวนความผิดทาง

อาญาทีเกียวกับการสนับสนุนทางการเงิน  หรือการให้การสนับสนุนการก่อการร้ายใดๆ  รวมทัง

การให้พยานหลักฐานทีจําเป็นเพือใช้ด ําเนินคดีกับผู ้กระทําผิดต่อไป 

ประเทศไทยได้สนองรับนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายโดยใช้กลไกทางการเงิน

เพือป้องกันการก่อการร้ายตามข้อมติคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติที  1373 (2001)  จึง
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ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. 2542   

 

3.2  กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในการต่อต้านการสนับสนนเงินทนแก่การก่อการร้ายผ่านองค์กรุ ุ  

ทีไม่แสวงหากําไร 

3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แม้ว่าประเทศสหรัฐฯจะได้ตระหนักถึงภัยการก่อการร้ายมาเป็นเวลานานแล้ว มีการ

บัญญัติกฎหมายมาเพือใช้เป็นเครืองมือต่อต้านการก่อการการร้าย แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะจากการที

สหรัฐฯได้มีนโยบายเข้าไปจัดระเบียบของประเทศต่างๆทําให้คนในประเทศนันๆ บางส่วนเกิด

ความไม่พอใจโดยเฉพาะพวกหัวรุนแรง จึงอาศัยช่องว่างของประเทศสหรัฐทีถือว่าเป็นประเทศที

ค่อนข้างเปิดให้ชาวต่างประเทศเข้าไปโดยง่ายและขาดการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทําให้

ผู ้ ก่อการร้ายอาศัยช่องว่างดังกล่าวเข้าไปแฝงตัวอยู่ในสหรัฐฯ จนเมือเวลาพอเหมาะจึงได้ทําการก่อ

การร้ายโจมตีสหรัฐฯ ดังเช่น เหตุการณ์เมือวันที 11 กันยายน 2544 จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้าง

ความเสียหายให้สหรัฐฯเป็นอย่างมาก ซึงจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มก่อการร้ายได้รับเงินทุน

สนับสนุนจากทีต่างๆโดยเฉพาะเงินทุนทีได้รับการบริจาคผ่านทางองค์กรทีดําเนินการโดยไม่

มุ่งหวังก ําไร เป็นเหตุให้ประเทศสหรัฐฯต้องบัญญัติกฎหมายเพือใช้เป็นเครืองมือและมาตรการ

ต่อต้านการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้ายโดยเฉพาะ ประกอบด้วย 

1)  the Anti terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (AEDPA) 

 กฎหมายฉบับนีได้บัญญัติให้อ ํานาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 

ก ําหนดองค์กรทีเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ซึงได้มีการระบุไว้ตามมาตรา 302 (a) ดังนี 

(1) องค์กรทีเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ 

(2) องค์กรทีเกียวข้องในการกระทําการก่อการร้าย และ 

(3) การกระทําการก่อการร้ายขององค์กรทีเป็นภัยคุกคามความมันคงแห่งชาติ

สหรัฐฯหรือความปลอดภัยพลเมืองสหรัฐฯ 

 ตามมาตรา 303(a) เป็นบทกําหนดโทษแก่ผู ้จัดหาปัจจัยสนับสนุนหรือทรัพย์สิน

แก่องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติโดยเจตนา (knowingly) หรือพยายาม (attempts) หรือสบคบ 

(conspires) การกระทําการก่อการร้าย ภายในเขตประเทศสหรัฐฯหรืออยู่ภายใต้อ ํานาจศาลสหรัฐฯ 

โดยมีโทษจําคุกตังแต่ 10 ปีขึนไป หรือปรับ หรือทังจ ําทังปรับ 

 ค ําว่า “ปัจจัยสนับสนุนหรือทรัพย์สิน” (material support or resources) ตาม

กฎหมาย AEDPA หมายถึง เงินสด หรือตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ทางการเงิน, การบริการ
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ทางการเงิน, การให้ทีพักพิง, การฝึกฝน, การให้ค ําแนะนําหรือการช่วยเหลือทีชํานาญ, ทีซ่อนเร้น, 

การรวบรวมเอกสารและบัตรประจําตัวปลอม, อุปกรณ์การสือสาร, อาวุธยุทโธปกรณ์, สารพิษ, 

ว ัตถุระเบิด, การขนส่ง, ส่วนบุคคลและสินทรัพย์ทางวัตถุอืนๆยกเว ้นยาและถาวรวัตถุทางศาสนา 

(มาตรา 323) 

2)  the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 

 กฎหมายฉบับนีเป็นบทบัญญัติทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา 1701, 1702 แห่ง 50 U.S.C. ที

ระบุให้อนุญาตฟ้องร้องดําเนินคดีกับบุคคลทีมีเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินกับ

บุคคลหรือองค์กรทีประธานาธิบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมันคงของสหรัฐฯ 

ตลอดจนให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามโครงการนีภายใต้อ ํานาจแทรกแซงทางเศรษฐกิจ โดย

ระบุให้เป็นการก่อการร้ายทัวโลก รัฐทีสนับสนุนการก่อการร้ายและกลุ่มหรือปัจเจกชนทีมีส่วนเป็น

ภัยคุกคามต่อกระบวนการสันติภาพของตะวันออกกลาง โดยอ้างถึงการก่อการร้ายทีระบุไว้

โดยเฉพาะ (The Specially Designated Terrorists) ทีอ้างตามคําสังพิเศษที 13224 (Executive Order 

13224) ซึงให้อ ํานาจกระทรวงการคลังสามารถควบคุมทรัพย์สิน และยึดเงินในบัญชีธนาคารของ

กลุ่มบุคคลหรือปัจเจกชนทีถูกระบุว่าเกียวข้องกับการก่อการร้ายได้49 

3)  the USA PATRIOT Act 2001 

 หลังจากการเกิดเหตุการณ์ทีพวกผู ้ ก่อการร้ายยึดเครืองบินโดยสาร แล้วบังคับให้บิน

เข้าชนตึก เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ ในมหานครนิวยอร์ค และตึกเพนตากอนของกระทรวงกลาโหม 

ประเทศสหรัฐฯ เมือวันที 11 กันยายน 2544 เป็นเหตุให้ประเทศสหรัฐฯ เล็งเห็นผลกระทบของภัย

การก่อการร้ายมากยิงขึน รัฐบาลสหรัฐฯจึงได้เสนอกฎหมายต่อรัฐสภาเพือใช้เป็นเครืองมือในการ

ปราบปรามการก่อการร้าย รวมถึงเงินทีใช้สนับสนุนการก่อการร้าย โดยเมือวันที 26 ตุลาคม 2544 

ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยูบู๊ช ได้ลงนามในกฎหมาย H.R. 3162, the USA PATRIOT Act (Act) 

เพือใช้เป็นมาตรการอันสําคัญในการป้องกัน สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีกับลัทธิการก่อการ

ร้ายและการฟอกเงินระหว่างประเทศ50   ตลอดจนย ังใช้เป็นเครืองมือปราบปรามแหล่งเงินทุนของ

องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ จึงนับว่าเป็นเครืองมืออันสําคัญยิงในการนําไปใช้เป็นอาวุธเพือต่อต้าน

การก่อการร้ายโดยเฉพาะ ซึงกฎหมายฉบับนีเป็นการเพิมอํานาจการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที

รัฐบาลกลาง มลรัฐและเจ้าหน้าทีตํารวจท้องถิน51 และกฎหมายนี ย ังให้การรับรองการติดต่อสือสาร 

                                                
49  http://www.us.doj.gov/usao/eousa/foia reading room/usab5104.pdf. 
50  http// www.frb.com. 
51  http//www.fas.org/irp/ crsRS21203.pdf. 
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(communication)การประสานงานกัน (Coordinate) ละการทํางานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่าง

เจ้าหน้าทีของรัฐบาล ด้วยการเพิมอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ (the Secretary 

of the Treasury) เป็นลําดับแรกเพือให้มีอ ํานาจปราบปรามสถาบันการเงินสหรัฐฯเพือวัตถุประสงค์

การฟอกเงินต่างชาติ52 

 กฎหมายฉบับนีได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา และสภาผู ้แทนราษฎรของสหรัฐฯมี

ชือว่า the “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorisms (USA PATRIOT ACT) Act of 2001” มีว ัตถุประสงค์เพือ

ขัดขวางและลงโทษการก่อการร้ายในสหรัฐฯและทัวโลก53 ตลอดจน เป็นเครืองมือส่งเสริมการ

สืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับดังกล่าวนี ย ังได้ก ําหนดอํานาจเจ้าหน้าทีในการ

ติดตามการกระทําความผิดทังภายในและภายนอกประเทศ รวมทังย ังให้อ ํานาจอันสําคัญยิงแก่

อัยการและเจ้าหน้าทีตํารวจสหรัฐฯ ในการต่อสู้กลุ่มก่อการร้ายอย่างกว้างขวาง และการสืบสวน

สอบสวนการกระทําทีเป็นการก่อการร้ายอย่างไม่จ ํากัด ซึงเป็นการปฏิบัติทีแตกต่างจากความผิด

อาญาอืนๆ เป็นอย่างมาก อาทิเช่น ให้เจ้าหน้าทีมีอ ํานาจในการติดตามการกระทําผิดผ่านทางการ

สือสารระหว่างผู ้กระทําผิดทังในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น54 

 แม้ว่ากฎหมาย the USA PATRIOT Act 2001 จะให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีของรัฐมากมาย

เพียงใดก็ตามแต่ใช่ว่าจะใช้อ ํานาจได้อย่างอ ําเภอใจ เนืองจากการใช้มาตรการตามกฎหมายฉบับนีย ัง

ต้องได้รับการกลันกรองการบังคับใช้กฎหมายจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (Department of 

justice) อีกชันหนึงด้วย เพือไม่ให้มีการดําเนินการทีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจน

มากเกินไป โดยย ังค ํานึงถึงหลักนิติธรรม(Rule of Law)ทีประชาชนสหรัฐฯให้ความสําคัญกับเรืองนี

เป็นอย่างมาก 

 นอกจากนี the USA PATRIOT Act 2001 ย ังบัญญัติให้ความผิดการก่อการร้าย

ระหว่างประเทศเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงินด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพือการสนับสนุน

อาวุธยุทโธปกรณ์แก่ผู ้ ก่อการร้าย การให้ทีพักพิงแก่ผู ้ ก่อการร้าย การฟอกเงินทีมีส่วนเกียวข้องกับ

การก่อการร้าย การประกอบธุรกิจบังหน้า หรือการค้าขายเพือหาเงินมาใช้สนับสนุนการก่อการร้าย

หรือการจัดหาเงินผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ กฎหมายฉบับนีย ังได้ก ําหนดบทลงโทษใหม่ๆ และเพิม

                                                
52   http//www.Answer.com, [2005]. 
53  H.R.3162, the USA PATRIOT Act SECTION 1. 
54  ว ันชัย  รุจน์วงศ์.  (2548).  ผ่าองค์กรอาชญากรรมมะเร็งร้ายของสังคม.  หน้า 109. 
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โทษอย่างไม่จ ํากัด (Alternative maximum Penalty)ต่อการก่อการร้ายข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นการ

สมคบการกระทําความผิด(Conspiracy) การลักลอบขนเงินทีผิดกฎหมาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ตลอดจนการฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบของการตังองค์กรการกุศลขึนมาบังหน้า55 และกฎหมายย ั ง

ได้ขยายกรอบให้หน่วยงานของสหรัฐฯ มีอ ํานาจควบคุมตรวจสอบธุรกรรมของสถาบันการเงิน

ต่างประเทศ ทีได้มีการจัดเชือมโยงกันในทางบัญชีกับสถาบันการเงินของสหรัฐฯ (financial companies) 

โดยมีการแก้ไขเพิมเติม Money Laundering Control Act 1986 (MLCA)และBank Secret Act (BSA) 

 ค ําว่า “financial companies” ประกอบด้วย ธนาคาร (Bank) บริษัททรัสต์ (Trust 

companies) สหภาพเครดิต (Credit unions) นายหน้าและตัวแทนหลักทรัพย์ (Securities broker & 

dealers) ผู ้ ให้กู้ยืม (Loan) บริษัทเงินทุน (Finance companies) ผู ้ส่งเงิน (Money transmitters) ผู ้ค้าตลาด

สินค้าล่วงหน้า (Futures Commission Merchants) การปฏิบัติการระบบบัตรเครดิต (Credit Card 

System Commission Merchants) ตัวแทนค้าอัญมณี (Precious Metal Dealers) พ่อค้าเพชร นายหน้า

ประกัน (Insures) ค ํายืนย ันทางโทรเลข (Telegraph Firms) บริษัทค้ารถยนต์ เครืองบิน หรือเรือ อสังหา- 

ริมทรัพย์ ผู ้รับจํานํา (Pawnbrokers)และตัวแทนนําเทียว (Travel Agent) และต่อมาเมือวันที 24 

เมษายน 2545 กฎหมายได้มีการแก้ไขเพิมเติมด้วยการบัญญัติให้ ภาคอุตสาหกรรม (Industries) 

รวมเข้าไปอยู่ในความหมายของสถาบันการเงินด้วย นอกจากนีย ังก ําหนดให้มีแผนการต่อต้านการ

ก่อการร้ายภายในสถานทีทํางานด้วย 

 แผนการต่อต้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย การกําหนดนโยบายภายใน การ

ดําเนินการและควบคุมตรวจสอบบัตรประจําตัวของลูกค้า การสร้างและเก็บข้อมูล และการรายงาน

แฟ้มข้อมูลต่อเจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนมีแผนการการฝึกอบรมพนักงานในการ

ตรวจสอบธุรกรรมอันต้องสงสัย และมีการทดสอบผู้ตรวจบัญชีอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้

สอดคล้องกับ  the USA PATRIOT Act 2001 ตามมาตรการพิเศษ (Special Measures ) ของมาตรา 

311 แห่งกฎหมายนีเสมือนเป็นระเบิดทําลายล้าง (Smart bomb) แก่การเงินการก่อการร้าย ทีให้

อ ํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะภัยคุกคามของการ

ฟอกเงินต่างชาติ และการเงินก่อการร้ายหรือสังให้สถาบันการเงินหามาตรการต่อต้านอันเหมาะสม

ต่อภัยคุกคามเหล่านี ตลอดจนการดําเนินคดีชาวต่างชาติทีสนับสนุนการฟอกเงินทังทีรู้หรือไม่

เจตนา หรือการเงินของการก่อการร้ายและบัญชีของชาวต่างชาติหรือธุรกรรมทีมีลักษณะเสียงต่อ

การฟอกเงิน 

                                                
55  จิรวุฒิ ลิปิพันธ.์  (2541).  มาตรการป้องกันและปราบปรามเงินนอกระบบ : ศึกษากรณี

การใช้โพยก๊วน.  หน้า 55 – 57. 
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 นอกจากนี ย ังก ําหนดให้สถาบันการเงินสหรัฐฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

ต่างประเทศ เพือใช้เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์รายละเอียดผลกระทบทางด้านการเงิน และการ

ควบรวมกิจการอย่างมีมาตรฐาน สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ต้องกําหนดขันตอนการตรวจสอบ

แหล่งเงินทุนทีฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ซึงเจ้าของไม่ใช่เป็นชาวสหรัฐฯตามทีบัญญัติไว ้ในมาตรา 

312 แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 (312 : Enhanced Due Diligence) 

(1)  การห้ามเปิดบัญชีบังหน้า 

 ตามมาตรา 313 (Prohibition of shell Bank Accounts)แห่ง the USA PATRIOT Act 

2001 ระบุห้ามมิให้จัดตังธนาคาร บริษัททรัสต์ สาขาธนาคารต่างประเทศ Shell banks  ตลอดจน 

กําหนดให้ธนาคาร บริษัททรัสต์ Shell banks ตัวแทนและนายหน้าหลักทรัพย์ กองทุนรวมและอืนๆ 

วางแนวทางเพือระบุและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าทีพบว่ามีการเปิดบัญชีใหม่ ตามมาตร 326 แห่ง 

the USA PATRIOT Act 2001  

 และตามบทบัญญัติของมาตรา 313 ของกฎหมายนีย ังได้มีการเพิมอํานาจ

เจ้าหน้าทีกระทรวงการคลัง (Department of Treasury) ให้สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน

ของสถาบันการเงินทุกแห่งทีเกียวข้องกับการก่อการร้ายข้ามชาติ ดังนี 

ก.  มีอ ํานาจสังให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รายงานธุรกรรมอันน่าสงสัย 

ข.  ให้ธุรกิจประเภทต่างๆรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินทีจ ํานวนมากกว่า 

10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึนไป 

ค.  มีมาตรการห้ามสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐฯทําธุรกรรมของสถาบัน

การเงินนอกระบบ (Shell banks) 

ง.  ก ําหนดมาตรการห้ามสถาบนัการเงินให้บริการทางการเงินหรืออํานวยความ

สะดวกต่อการปกปิดธุรกรรมอันน่าสงสัย 

จ.  ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อมูลของลูกค้าใหม่ และมีมาตรการกลันกรอง

ลูกค้าใหม่ด้วย 

ฉ.  ให้สถาบันการเงินประสานงานให้ความร่วมมือ เกียวกับข้อมูลธุรกรรมอัน

น่าสงสัยแก่เจ้าหน้าทีบังคับใชก้ฎหมาย56  

 สําหรับมาตรการทีเป็นสาระสําคัญซึ งได้บัญญัติในกฎหมาย the USA 

PATRIOT Act 2001 นัน ประกอบด้วย 

                                                
56  ว ันชัย รุจนวงศ์.  เล่มเดิม.  หน้า 110-111. 
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-  อนุญาตให้มีการติดตังเครืองดักฟัง (Pen Register) บนเครือข่ายโทรศัพท์หรือ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้องกับผู ้ต้องสงสัย ในขณะทีกําลังทําการติดต่อสือสารกันอยู่โดยให้

ศาลทัวประเทศมีอ ํานาจอนุญาตออกคําสังให้มีการดักฟังได้และการเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บ

รวบรวมข้อมูลทีได้จากการติดต่อสือสารนัน 

- ให้ถือว่าพยานหลักฐานทีได้จากการบันทึกสนทนาทางโทรศัพท์ ถือมี

คุณสมบัติเทียบเท่ากับข้อมูลทีได้จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

-  ห้ามเจ้าหน้าทีเข้าไปดักฟังการติดต่อสือสารของบุคคล ผ่านทางเครือข่ายการ

สือสารใดๆ เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู ้ควบคุมเครือข่ายนันก่อน 

-  ให้เพิมเติมการก่อการร้ายข้ามชาติและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นฐาน

ความผิดภายใต้ Title 3 

-  จัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานบุคคล ทีอ ํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีใน

การปฏิบัติหน้าทีตาม Title 3 

-  สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าทีภายในประเทศและ

หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศ 

-  กรณีทีมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู ้ เสียหายอาจฟ้องร้องเจ้าหน้าทีจากการ

ปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบได ้

-  ให้ด ําเนินคดีกับผู ้ทีไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติ ตามกฎหมาย

ฉบับนี หรือการทํางานของหน่วยงานของต่างประเทศเพือประโยชน์แห่งกฎหมายนี 

การแลกเปลียนข้อมูล (Information Sharing) ตามทีบัญญัติไว ้ตามมาตรา 314 (b) 

แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 มีว ัตถุประสงค์ให้สถาบันการเงินแลกเปลียนข้อมูล โดยมี

เป้าหมายในการระบุและการรายงานพฤติการณ์ทีอาจเกียวข้องกับการกระทําการก่อการร้าย หรือ

การฟอกเงิน ก่อนทีจะมีการบัญญัติมาตรา 314 นี สถาบันการเงินไม่เต็มใจแลกเปลียนข้อมูลโดยมิ

ชอบ จึงได้มีการบัญญัติมาตรานีขึนมา เพือให้สถาบันการเงินเสนอรายงานต่อกระทรวงการคลังเป็น

ประจํา หากเจตนายอมรับการแลกเปลียนและรับรองข้อมูลทีได้บัญญัติกระบวนการคุ้มครองข้อมูล 

และติดตามกระบวนการเหล่านีในอันทีจะป้องกันความรับผิดชอบของเอกชน 

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกข้อกําหนดมาตรา 313 และ 319 ซึงเป็น

บทบัญญัติอันสําคัญของ the USA PATRIOT Act 2001 ทีใช้เป็นเครืองมือต่อต้านการฟอกเงินและ

การเงินการก่อการร้ายผ่านระบบบัญชีธนาคารทีถูกจัดการโดยธนาคารสหรัฐฯ และตัวแทนซือขาย

หลักทรัพย์ในผลประโยชน์ธนาคารต่างชาติ ข้อก ําหนดสุดท้ายยินยอมให้ธนาคารสหรัฐฯและ

ตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ใช้ใบรับรองจากข้อเรียกร้องทีห้ามธนาคารบังหน้า เช่น ข้อก ําหนดในการ
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เก็บข้อมูล (Recordkeeping Requirements) ตามมาตรา 319(b)ตามแบบส่งไปย ังธนาคารต่างชาติ

ทังหมดผ่านระบบบัญชีธนาคาร ทีก ําหนดให้ธนาคารต่างชาติดําเนินการ ดังนี 

-  รับรองว่าไม่ใช่ธนาคารบังหน้า 

-  รับรองว่าจะไม่ยินยอมให้ธนาคารบังหน้าเข้าถึงระบบบัญชีธนาคาร 

-  ระบุตัวเจ้าของธนาคาร 

-  ระบุเจ้าหน้าทีสหรัฐฯคนหนึงเพือกระบวนการบริการ 

(2) ก ําหนดโปรแกรมระบุตัวตนลูกค้า (Customer Identification Program) หรือ 

(CIP) 

กฎหมาย the USA PATRIOT Act 2001 ย ังได้ก ําหนดโปรแกรมระบุตัวตนลูกค้า

(Customer Identification Program) หรือ (CIP) ของสถาบันการเงินไว้ตามมาตรา 326 ทีมุ่งหวังให้

สถาบันการเงินมีโปรแกรมระบุตัวตนลูกค้าและกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเปิดบัญชี

ของลูกค้า เช่น ระบุตัวลูกค้า พิสูจน์ได้ทังทีเป็นเอกสารและไม่เป็นเอกสาร การเก็บข้อมูล การ

สังเกตลูกค้าและการป้องกันรายการข้อมูลตัวเลข เป็นต้น 

ตามมาตรา 326 (b)(3)(i)(A) แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 ก ําหนดให้

สถาบันการเงินต้องเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น ว ันเดือนปีเกิด และทีอยู่เป็นต้น ซึงต้องเก็บไว้เป็นเวลา 

5 ปี หลังจากเก็บข้อมูล ตามมาตรา 326 (b)(3)(i)(B) แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 

สําหรับมาตรการในการบังคับเอาทรัพย์สินจากการกระทําความผิดบทบัญญัติ

ในกฎหมาย the USA PATRIOT Act 2001 ได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา

หลายประการ เพือให้เจ้าหน้าทีเข้าถึงทรัพย์สินทีเกียวข้องหรือสนับสนุนการวางแผนการก่อการร้าย

ข้ามชาติ ทังในและนอกประเทศและให้อ ํานาจแก่เจ้าหน้าทีในการบังคับเอากับทรัพย์สินทีใช้ หรือ

ไดม้าจากการก่อการร้ายข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายในประเทศหรือต่างประเทศ แต่อย่างไร

ก็ตามข้อจํากัดของการใช้มาตรการตรงส่วนนีได้แก่ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ในส่วนที

เกียวกับ Duc Process, Double Jeopardy และ ex post facto clause หลักทีว่านีได้แก่ 

ก. ให้เพิมอ ํานาจเจ้าหน้าทีของสหรัฐฯ ในการติดตามตัวบุคคล และทรัพย์สินที

เกียวข้องกับการก่อการร้ายข้ามชาติทีถูกลอบนําออกนอกประเทศ หรือใช้หลัก Long Arm 

Jurisdiction 

ข. ให้เจ้าหน้าทีมีอ ํานาจบังคับเอากับทรัพย์สินทีอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ทีอาจมี

ความเกียวข้องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ 

ค. ให้เจ้าหน้าทีของสหรัฐฯมีอ ํานาจจัดการกับทรัพย์สิน ตามคําสังศาล

ต่างประเทศในการบังคับเอากับทรัพย์สิน 
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ง.  ให้สถาบันการเงินปฏิเสธทีจะทําธุรกรรมทางการเงิน กับหน่วยธุรกิจที

ปรากฏว่ามีบุคคลไม่มีตัวตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

(3)  ความผิดเกียวกับธุรกิจการโอนเงินทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ILLEGAL MONEY 

TRANSMITTING BUSINESS)  

ตามมาตรา 373 แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 เป็นบทบัญญัติแก้ไข

เพิมเติม มาตรา 1960 แห่ง title 18, U.S. C. ทีระบุว่า ผู ้ใดรู้ว่าเกียวข้อง ควบคุม จัดการ อ ํานวยการ

โดยตรง หรือเป็นเจ้าของทังหมดหรือบางส่วนของธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องรับ

โทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับหรือทังจ ําทังปรับ 

ธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ฮาวาลา( Hawala) หมายถึง ธุรกิจการ

โอนเงินทีมีผลกระทบการพาณิชย์รัฐนานาชาติหรือต่างประเทศและได้จัดการโดยปราศจาก

ใบอนุญาตโอนเงินในรัฐทีถูกลงโทษสถานเบาหรือร้ายแรงภายใตก้ฎหมายแห่งรัฐ  

(4)  การลักลอบขนเงินเข้าหรือออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากกรณีทีมีความพยายามติดตามเงินของผู ้ ก่อการร้าย จึงได้บัญญัติให้มาตรา 

371 แห่ง  the USA PATRIOT Act 2001 ก ําหนดให้การลักลอบขนเงินสดเป็นความผิดร้ายแรง โดย

ห้ามมิให้ขนเงินสดเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตราสารทางการเงินอืนๆและการขน

ส่งออกหรือเข้าสหรัฐฯ โดยเจตนาหลีกเลียงการรายงาน ซึงต้องระวางโทษจําคุกถึง5 ปีและยึด

อ ํานาจทรัพย์สินอืนๆทีเกียวข้อง 

ทังนี มาตรา 981แห่ง title 18, U.S. C. แก้ไขเพิมเติมโดย มาตรา 391 แห่ง the 

USA PATRIOT Act 2001 ให้อ ํานาจรัฐบาลในการยึดเงินในบัญชีธนาคารต่างชาติในสหรัฐฯ ทีมี

ระบบบัญชีทีเชือมโยงกับสหรัฐฯ 

(5)  ความหมายของการก่อการร้ายภายใน (Domestic Terrorism) 

ความหมายของการก่อการร้ายภายใน (Domestic Terrorism) มีการบัญญัติไว ้

ตามมาตรา 802 ทีให้ความหมายรวมถึงการก่อการร้ายระหว่างประเทศด้วย 

(6)  การห้ามให้ทีพักพิงแก่ผู ้กระทําผิดการก่อการร้าย (Prohibition against harboring 

terrorists) 

มาตรา 803 แห่ง the USA PATRIOT Act 2001   บัญญัติให้ผู ้ทีให้พักพิงแก่

ผู ้กระทําความผิดแก่การก่อการร้ายเป็นความผิด ซึงความผิดนีอาจดําเนินคดีในเขตอํานาจศาล

รัฐบาลกลาง ภายใต้ความผิดทีก ําหนดหรือเขตอํานาจศาลอืนๆ ทีกฎหมายให้อ ํานาจไว้ โดยมี

องค์ประกอบความผิดดังนี 
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ผู ้ ใดซ่อนเร้นหรือปกปิดบุคคลทีรู้ว่าหรือมีเหตุผลทีเชือว่าหรือมีข้อผูกพันหรือ

เกียวข้องกับความผิดตามมาตรา 32 (เกียวข้องกับการทําลายอากาศยานหรืออุปกรณ์อํานวยความ

สะดวกอากาศยาน) มาตรา 175 (เกียวข้องกับอาวุธชีวภาพ) มาตรา 229 (เกียวข้องกับอาวุธเคมี) 

มาตรา 831 (เกียวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์) ส่วนที (2)หรือ(3)ของมาตรา 844(f)(เกียวข้องกับการลอบ

วางเพลิงและระเบิดทรัพย์สินของรัฐบาล หรือทําให้เกิดการตายหรือบาดเจ็บ) มาตรา 1366 

(a)(เกียวข้องกับการทําลายพลังงาน) มาตรา 2280 (เกียวข้องกับการฝ่าฝืนการต่อต้านการนําทางการ

เดินเรือ) มาตรา 2332a (การเชือมโยงอาวุธทําลายล้าง) หรือมาตรา 2332b (การเชือมโยงการก่อการ

ร้ายนอกเหนือขอบเขตแห่งชาติ) ของลักษณะที 18 มาตรา 236(a)(การเชือมโยงการก่อวินาศกรรม

พลังงานนิวเคลียร์หรือเชือเพลิง)ของ the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284(a)) หรือ

มาตรา 46502 (การเชือมโยงเครืองบินส่วนตัว)ของลักษณะที 19 มีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทังจ ํา

ทังปรับ 

(7)  ปัจจัยสนับสนุนเพือการก่อการร้าย (Material Support for Terrorism) 

เกียวกับปัจจัยสนับสนุนเพือการก่อการร้าย (Material Support for Terrorism) 

ได้บัญญัติไว ้ในมาตรา 805 แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 โดยเป็นกฎหมายทีแก้ไขเพิมเติม 

มาตรา 2339A และ 2339B แห่ง 18 U.S.C. ซึงตามมาตรา 805 ได้ขยายความผิดการจัดหาปัจจัย

สนับสนุนหรือแหล่งรายได้แก่ผู ้ ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายให้กว ้างออกไป รวมทังบัญญัติให้ 

“ตราสารทางการเงิน (monetary instruments) เข้าไปในหลักทรัพย์ทางการเงิน (financial securities) 

และบัญญัติเพิม การให้ค ําแนะนําหรือความช่วยเหลือโดยผู ้ เชียวชาญ (expert advice and assistance) 

ก่อนเหตุการณ์ว ันที 11 กันยายน 2544 กฎหมายรัฐบาลสหรัฐฯกําหนด

บทลงโทษแก่ผู ้จัดหาปัจจัยการก่อการร้าย หรือสนับสนุนการเงินแก่ผู ้ก่อการร้าย หรือองค์กร

อาชญากรรมต่างชาติ ตามทีรัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมาย the Antiterrorism and Effective Death 

Penalty Act of 1996 (AEDPA)หลังจากทีเกิดเหตุการณ์ระเบิดอาคาร เดอะ เมอราห์ เฟดเดอรัล บิล

ดิง (the Murrah Federal Building)แล้ว โดยภายใต้กฎหมาย the Antiterrorism and Effective Death 

Penalty Act of 1996 (AEDPA) ได้ให้ค ํานิยามของคําว่า “ ปัจจัยสนับสนุน”(material support) 

หมายถึง เงินสดหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ทางการเงิน การบริการทางการเงิน การให้

ทีพักพิง การฝึกฝน การให้ค ําแนะนําหรือการช่วยเหลือทีชํานาญ ทีหลบซ่อน การปลอมแปลง

เอกสารและบัตรประจําตัว อุปกรณ์สือสาร อาวุธยุทโธปกรณ์ สารพิษ ว ัตถุระเบิด การขนส่งส่วน

บุคคล และทรัพย์สินอืนๆ ยกเว ้นยารักษาโรคและถาวรวัตถุทางศาสนา 

สําหรับมาตรา 805 ของ the USA PATRIOT Act 2001 ทีแก้ไขเพิมเติมนัน ให้

รวมถึง ตราสารทางการเงิน (monetary instruments) และการให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโดย
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ผู ้ เชียวชาญ (expert advice and assistance) ด้วย ประกอบด้วยเงินสด หรือตราสารทางการเงิน หรือ

หลักทรัพย์ การบริการทางการเงิน การให้ทีพักพิง การฝึกฝน การให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโดย

ผู ้เชียวชาญ ให้ทีหลบซ่อน การปลอมแปลงเอกสารและบัตรประจําตัว อุปกรณ์สือสาร อาวุธ

ยุทโธปกรณ์ สารพิษ ว ัตถุระเบิด การขนส่งส่วนบุคคล และทรัพย์สินส่วนอืนๆยกเว ้นยาและ

ถาวรวัตถุทางศาสนา ตามมาตรา 2239 ลักษณะ 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญาสหรัฐฯ57 

คําว่า “ปัจจัยสนับสนุนหรือแหล่งรายได”้ (material support or resources) ตาม

มาตรา 2339A และ 2339B ค่อนข้างจะมีปัญหาในการตีความของศาลสหรัฐฯ ว่าจะขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ ซึงนอกจากจะต้องพิจารณาในส่วนของการกระทําภายนอกทีเรียกว่า actus reus แล้ว 

ย ังต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทําทีมีเจตนาร้าย (mens reaหรือ guilty intention) อีกด้วย ซึงมี

ความหมายทีค่อนข้างจะคลุมเครือ จึงได้มีบัญญัติแก้ไขเพิมเติม มาตรา 2339A และ มาตรา 2339B 

เป็นครังแรก โดยมาตรา 6603 แห่ง the Intelligence Reform and Prevention of Terorism Act 

ประกอบกับศาลสหรัฐฯมีปัญหาต่อการตีความของคําว่า ฝึกฝน (training) ส่วนบุคคล (personnal) 

และการให้ค ําแนะนําช่วยเหลือโดยผู ้เชียวชาญ(expert advice and assistance) เช่น คดี Humanitarian 

Law Project v. Reno,205 F.3d 1130, 1137-138 (9th Cir.2000);4 ของศาล the Ninth Circuit ทีศาล

เห็นว่าค ําว่า “ส่วนบุคคล” (personnal) อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะความหมายอาจจะคิดถึงกรอบที

ครอบคลุมผลของการเคลือนไหวทีแข็งแกร่งรวดเร็วตามเกณฑ์อบรมสังสอน และคําว่า “การให้

ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโดยผู ้ เชียวชาญ”(expert advice and assistance)ว่ามีความหมายครอบคลุม

ไปถึงเรืองใดบ้างทีถือว่าเป็นคําบอกกล่าวหรือให้การสนับสนุนทีแท้จริง 

สําหรับบทบัญญัติแก้ไขเพิมเติม มาตรา 6603 แห่ง the Intelligence Reform and 

Prevention of Terorism Act ได้ก ําหนดความหมายของคําว่า การฝึกฝน(training) ส่วนบุคคล 

(personnal) และการให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโดยผู ้ เชียวชาญ(expert advice and assistance) 

ขึนมาใหม่โดยคําว่า “การฝึกฝน” (training) หมายถึง การแนะนํา (instruction)หรือการสอน 

(teaching)ทีได้ระบุว่าเป็นการถ่ายทอดทักษะทีเฉพาะเจาะจงทีตรงข้ามหลักเจตนาร้ายทัวไป ตาม 18 

U.S.C. 2339A (b) (2) 

ค ําว่า ส่วนบุคคล(personnal) หมายถึง ไม่ว่าบุคคลใดก็ตามอาจถูกดําเนินคดีตาม

มาตรานี หากเกียวข้องตามความของ“personnal” หากผู ้นันมีเจตนาจัดหา พยายามจัดหาหรือสมคบ

จัดหากับองค์กรก่อการร้ายต่างชาติไม่ว่าจะเป็นปักเจกชนหนึง หรทอมากกว่าทีทํางานภายใต้องค์กร

ก่อการร้ายโดยตรง หรือควบคุม หรือให้ค ําปรึกษา หรือวิธีการอืนใดในการดําเนินการขององค์กร

                                                
57  http://www.nesl.edu/intljournal/vol/macmull.pdf. [2005]. 
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ก่อการร้าย หรือปัจเจกชนทีกระทําการขององค์กรก่อการร้ายต่างชาติโดยอิสระตาม มาตรา 

2339A(b)(2) แห่ง 18 U.S.C. และคําว่า”การให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโยผู ้เชียวชาญ” (expert 

advice and assistance) หมายถึง ค ําแนะนําหรือการช่วยเหลือทีได้รับจากนักวิทยาศาสตร์ ผู ้ช ํานาญ

ด้านเทคนิค หรือความรู้อย่างพิเศษอืนๆ ตามมาตรา 2339A(b)(3) แห่ง 18 U.S.C. 

สําหรับบทบัญญัติของมาตรา 805 แห่ง the USA PATRIOT Act 2001 นัน 

ก ําหนดของคํานิยามของคําว่า การให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือจากผู ้ เชียวชาญ (expert advice and 

assistance) คือ การกระทําความผิดทีได้รับจากผู ้ เชียวชาญทีได้ให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโดยจงใจ

หรือเจตนา เพือใช้ตระเตรียมการ หรือให้บรรลุผลการกระทําการก่อการร้าย 58 

ตัวอย่างการให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือจากผู ้เชียวชาญ (expert advice and 

assistance) เช่น ให้ค ําแนะนําสนับสนุนโดยวิศวกรรับจ้างในการทําลายอาคาร หรือให้ค ําแนะนํา

โดยผู ้ เชียวชาญเคมีวิทยาในการทําสารพิษ นอกจากนี มาตรา 805 ย ังระบุให้ ปัจจัยสนับสนุน รวมถึง 

การกระทํานอกประเทศสหรัฐฯ การขยายรายชือความผิดการก่อการร้ายทีจัดหาปัจจัยสนับสนุนโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกําหนดประเภทตราสารทางการเงินให้ชัดเจนขึน59 

คดี United States v.Al3 Arian, 280 F. Supp. 2d 1345 (M.D. Fla.2003) ศาล

แขวงฟลอริดาได้วางรากฐานการตีความในความต้องเจตนาร้าย (Mens rea) สําหรับลดระดับความ

คลุมเครือองค์ประกอบของคําว่า “ ปัจจัยสนับสนุน” (material support) ทีรัฐบาลต้องพิสูจน์โดย

ปราศจากสินข้อสงสัย(proof beyond reasonable doubt)ว่าจ ําเลยรู้ว่าให้การช่วยเหลือองค์กรก่อการ

ร้ายต่างชาติ หรือการกระทําความผิดกฎหมายทีระบุไว้ และสิงทีจัดหามาให้ถือว่าเป็นปัจจัย

สนับสนุน ในทีสุดมาตรา 805 อนุญาตให้ด ําเนินคดีในฐานะสนับสนุนทีได้จัดหาหรือในฐานะของ

การกระทําการก่อการร้าย60 

the USA PATRIOT Act 2001 เป็นกฎหมายทีบัญญัติยกระดับบทลงโทษ และ

ขยายอํานาจศาลให้ลงโทษอาชญากรทีจัดหาปัจจัยสนับสนุนแก่ผู ้ ก่อการร้ายกําหนดโทษปรับและ

จําคุกตังแต่ 15 ปีขึนไปแก่ผู ้ ทีจัดหาสนับสนุนวัสดุหรือทรัพย์สินทีตังใจ หรือเจตนาทีจะใช้ในการ

ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ และจะต้องรับโทษตลอดชีวิตหากการก่อการร้ายนัน

เป็นเหตุให้มีคนตาย 

                                                
58  Sec.2339, Title 18, United States Code. 
59  http://www.counterterrorismtraining.gov [2005]. 
60  http://www.law.duke.edu/publiclaw/civil   [2006]. 
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บทบัญญัติใหม่นีได้ก ําหนดบทลงโทษปัจเจกชน หรือองค์กรทีจัดหาหรือสะสม

เงินทุนโดยจงใจ(wifully) โดยเจตนา (intention) ทีใช้เป็นเงินทุนแก่การก่อการร้ายจนประสบ

ผลสําเร็จ หรือโดยรู้ (knowing) ถึงการปกปิดแหล่งเงินทุนทีใช้ในการก่อการร้ายจนประสบ

ผลสําเร็จหรือสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ 

คําว่า “wifully” หมายความถึงการกระทําของบุคคลทีควรรู้ว่าไม่ชอบด้วย

กฎหมายและด้วยเจตนาทําในสิงทีกฎหมายห้าม โดยรู้ (knowing) หมายถึง ทําโดยสมัครใจและ

อย่างเจตนาและไม่ได้เป็นการกระทําโดยพลาดหรืออุบัติเหตุหรือด้วยเหตุอันบริสุทธิอืนๆ การไม่

มุ่งหวังก ําไรและผู ้บริจาคส่วนมากขาดเจตนาทีชัดแจ้งต่อการสนับสนุนการก่อการร้าย อย่างไรก็

ตามผู ้บริจาคสามารถอธิบายถึงควรรู้(known) ว่าสนับสนุนหรือทรัพย์สินทีท้ายทีสุดแล้วตกไปอยู่

ในมือของผู ้ ก่อการร้าย 

ขณะที  title 18, U.S. C. ได้อธิบายความหมายของ “ การสนับสนุนหรือแหล่ง

วัตถุ ”ทีปรับปรุงในปี 1996 โดยได้มีการแก้ไขความหมายให้กว ้างขึนรวมถึง “การให้ค ําแนะนําและ

ช่วยเหลือจากผู ้ เชียวชาญ (expert advice and assistance) ” รวมถึง การกระทําความผิดทีใช้กับ

ผู ้ เชียวชาญทีจัดหาแนะนํา หรือช่วยเหลือโดยรู้(knowing) หรือเจตนา (intend) ว่าได้ถูกใช้ในการ

ตระเตรียมหรือดําเนินการอาชญากรรมการก่อการร้าย 

กฎหมายได้รวมถึงการกําหนดโทษอาชญากรทีจัดหาปัจจัยสนับสนุนหรือแหล่ง

เงินแก่การก่อการร้าย (terrorism) และองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Organizations 

(“FTO”)) ซึงคํานิยามของคําว่า“ ปัจจัยสนับสนุน” (material support) มีความหมายทีกว้างและควร

ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการให้หรือช่วยเหลืออืนๆ หากผู ้ รับมีส่วนร่วมการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อ

การร้ายต่างชาติ ระดับของความรู้อย่างเพียงพอทีจะนําไปสู่การฟ้องร้องอาชญากรภายใต้ the USA 

PATRIOT Act 2001 ได้นันควรจะต้องเป็นการเจตนาสนับสนุนการก่อการร้าย 

(8)  สินทรัพย์ขององค์กรก่อการร้าย (Assets of Terrorist Organizations) 

เกียวกับสินทรัพย์ขององค์กรก่อการร้าย บัญญัติไว ้ตามมาตรา 806 แห่ง the USA 

PATRIOT Act 2001 ทีเป็นมาตราอันสําคัญ ในการกําหนดให้อนุญาตยึดทรัพย์สินพวกก่อการร้าย

ได้ ก่อนบัญญัติมาตรานีคําจ ํากัดความของ เงินทุนการก่อการร้ายค่อนข้างแคบ ซึงมีปัญหาต่อการใช้

เป็นอย่างมาก เมือธนาคารต่างชาติถูกใช้ฟอกเงิน โดยมาตรา 806 ได้เพิมเติมขีดความสามารถของ

รัฐบาลในการต่อต้านการเงินขององค์กรการก่อการร้าย ซึงให้อ ํานาจริบทรัพย์สินขององค์กรก่อการ

ร้ายโดยไม่คํานึงถึงแหล่งของทรัพย์สิน และไม่คํานึงว่าเป็นทรัพย์สินทีได้ใช้กระทําความผิดการก่อ

การร้าย 
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มาตรา 981(a)(1) ตามลักษณะที 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญาสหรัฐฯ ได้ถูก

แก้ไขโดยการสอดเข้าไปในส่วนท้าย ดังนี 

ก.  ทรัพย์สินทังหมด ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

     1.  ปัจเจกชน นิติบุคคล หรือองค์กรทีมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือกระทํา

การในทางทีมิชอบของการก่อการร้ายทังภายในประเทศสหรัฐฯหรือระหว่างประเทศ(ดังทีอธิบาย

ในมาตรา 2331) ทีต่อตา้นพลเมืองชาวสหรัฐฯหรือทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ทังหมดของพลเมือง

สหรัฐฯและชาวต่างชาติทีอาศัยในสหรัฐฯ หรือการกระทําทีมีผลกระทบต่อนิติบุคคลหรือองค์กร 

     2.  บุคคล ทีจัดหาหรือการจัดการโดยเจตนาเพือเป้าหมายต่อการสนับสนุน

การวางแผน การนําพา หรือการปกปิดการกระทําการก่อการร้ายทังภายในหรือระหว่างประเทศ 

(ดังทีอธิบายในมาตรา 2331) อันเป็นการกระทําทีต่อต้านพลเมืองชาวสหรัฐฯ หรือผู ้อาศัยภายใน

สหรัฐฯ หรือทรัพย์สินของพวกเขา หรือ 

     3.  ทีได้รับ ได้ร่วมอยู่ หรือถูกใช้หรือเจตนาใช้ก ําลังก่อการร้ายภายในประเทศ

สหรัฐฯ หรือระหวา่งประเทศ (ดังทีอธิบายในมาตรา 2331) ซึงต่อต้านพลเมืองชาวสหรัฐฯหรือผู ้ที

อาศัยในสหรัฐฯ หรือทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี 

            ตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า  the USA PATRIOT Act 2001 

เป็นกฎหมายอันสําคัญทีรัฐบาลสหรัฐฯใช้เป็นเครืองมือในการต่อต้านการก่อการร้าย ทีมีการบัญญัติ

กฎหมายขึนมาใหม่หรือปัญญัติแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเดิมทีมีปัญหาในการตีความให้มีความหมาย

ครอบคลุมมากขึน เช่น แก้ไขเพิมเติมคํานิยามของคําว่า  การฝึกฝน (training) ส่วนบุคคล 

(personnal) และการให้ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือจากผู ้ เชียวชาญ (expert advice and assistance) เข้า

ไปในปัจจัยสนับสนุน(material support)และกําหนดมาตรการลงโทษกับผู ้ ทีลักลอบขนเงินเข้า-ออก

ประเทศสหรัฐฯ เกินจํานวนเงินทีก ําหนดโดยไม่รายงานต่อเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ตลอดจน ธุรกิจการ

โอนเงินทีไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมสถาบันการเงินให้มีการ

ตรวจสอบลูกค้าอย่างเข้มงวด มีโปรแกรมระบุตัวตนลูกค้าและให้มีการแลกเปลียนข้อมูล 

           ในส่วนของมาตรการทีดําเนินการกับผู ้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกียวข้องกับ

การก่อการร้าย กฎหมายฉบับนีย ังให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีดักฟังเครือข่ายโทรศัพท์และอิเลก็ทรอนิกส์

โดยให้ร้องขอต่อศาลก่อน และให้ถือว่าข้อมูลทีได้จากการดักฟังเป็นพยานหลักฐานทีรับฟังลงโทษ

ผู้กระทําผิดได้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้ให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีผู ้บังคับใช้กฎหมายจนถึงขนาด

ทีสามารถล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากมีการ

ล่วงละเมิดแล้วเจ้าหน้าทีก็อาจถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้โดยไม่มีข้อยกเว ้น 
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            หลังจากเกิดเหตุการณ์ผู ้ ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐฯ เมือวันที 11 กันยายน 

2545 ทางการสหรัฐฯ ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการก่อการร้าย จึงได้มีการออกกฎหมายใหม่ๆ

ขึนมา เพือใช้เป็นเครืองมือในการย ับย ังและต่อต้านการก่อการร้ายและเงินทุนทีใช้สนับสนุนการก่อ

การร้าย เช่น the USA PATRIOT Act 2001 ทีใช้เป็นเครืองมือในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่ม

ผู ้ ก่อการร้าย การกําหนดให้สถาบันการเงินระบุตัวตนของลูกค้า การกําหนดความหมายของการก่อ

การร้ายภายในและต่างประเทศ รวมทัง เพิมเติมปัจจัยสนับสนุนและเงินรายได้ครอบคลุมมากยิงขึน 

เป็นต้น  

3.2.2  ประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษ นับว่าเป็นประเทศหนึงในอีกหลายประเทศของโลกทีประสบปัญหาภัย

จากการก่อการร้ายค่อนข้างมาก นับแต่กรณีของกองทัพไอริชแดง(Iris Red Army หรือ IRA) ทีใช้

นโยบายก่อการร้ายในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเพือแบ่งแยกดินแดนไอร์แลนด์เหนือให้

เป็นอิสระจากการปกครองของอังกฤษซึงอังกฤษได้พยายามใช้มาตรการในการปราบปราม IRA 

ตลอดจนบัญญัติกฎหมายเพือใช้เป็นเครืองมือในการต่อต้านการก่อการร้าย จนประสบความสําเร็จ

สามารถเจรจายุติปัญหาลงได้ แต่ใช่ว่าภัยการก่อการร้ายในอังกฤษจะหมดลง จากนโยบายระหว่าง

ประเทศทีอังกฤษมีความใกล้ชิดกับประเทศสหรัฐฯ เป็นเหตุให้กลุ่มก่อการร้ายถือว่าอังกฤษเป็น

ศัตรูของตนด้วยเช่นกัน จึงมีความพยายามเข้ามาก่อการการร้ายในอังกฤษเพือสร้างความเสียหายทัง

ในด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของรัฐบาลและประชาชน ทําให้ประเทศอังกฤษจําต้องออก

กฎหมายเพือใช้เป็นเครืองมือและมาตรการการต่อต้านการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้าย 

ประกอบด้วย 

1)  Terrorism Act 2000 

กฎหมายฉบับนีได้มีการปรับปรุงแก้ไข และขยายบทบัญญัติกฎหมายต่อต้านการก่อ

การร้ายเดิม และบรรจุบทบัญญัติกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายบนพืนฐานทีมันคง ซึงบทบัญญัติ

เดิมได้ระบุในส่วนการก่อการร้ายทีเกียวข้องกับไอร์แลนด์เหนือ และบางบทบัญญัติแก้ไขได้ขยาย

ความหมายของคําว่า การก่อการร้ายและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ  มาตรการภายใต้กฎหมาย

ฉบับนีเหมาะสมต่อรูปแบบการก่อการร้ายทังหมด ตลอดจนย ังเป็นกฎหมายทีใช้ขับไล่กลุ่ม

ผู ้ ก่อการร้ายออกจากสหราชอาณาจักร รวมทังความผิดทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทีใช้เพือการก่อการ

ร้ายและให้อ ํานาจตํารวจในการต่อต้านการก่อการร้าย 

Terrorism Act 2000 มีการบงัคับใช้เมือว ันที 19 กุมภาพันธ์ 2544 ภายใต้ส่วนที 2 ที

ให้อ ํานาจรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราชอาณาจักร (Secretary of state) มีอ ํานาจเนรเทศ

องค์กรทีเกียวข้องกับการก่อการร้าย หากเป็นองค์กรทีกระทําความผิดหรือมีส่วนในการกระทําการ
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ก่อการร้าย เตรียมการก่อการร้าย สนบัสนุนหรือส่งเสริมการก่อการร้าย หรือมีส่วนเกียวข้องการก่อ

การร้ายทางอืนทังในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นองค์กรทีเกียวข้องกับการก่อ

การร้าย 

กฎหมายย ังได้ก ําหนดคําว่า “องค์กร (Organization)” ให้หมายรวมถึงการรวมตัวกัน

เป็นสมาคมหรือการร่วมมือกัน ตลอดจน ดําเนินการกับสมาชิกขององค์กรหรือการช่วยเหลือทีไม่

ชอบด้วยกฎหมาย การเพิมเงินทุน และกฎหมายระบุชือองค์กรทีเกียวพันกับการก่อการร้ายใน

ไอร์แลนด์เหนือด้วย ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติของ Terrorism Act 2000 โดยกฎหมาย 

Anti- Terrorism Crime and Security Act 2001 เนืองจากความหมายของการก่อการร้ายกว้างเกินไป

และไม่ชัดเจน 61 

2)  Anti Terrorism, Crime and Security Act 2001 

หลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู ้ ก่อการร้ายโจมตีนิวยอร์กและวอชิงตัน เมือวันที 11 

กันยายน 2544 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ทําให้มีความ

พยายามเร่งรัดให้รัฐสภาสหราชอาณาจักรผ่านกฎหมาย Anti- Terrorism, Crime and Security Act 

2001 เพือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้เป็นเครืองมือในการต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีและหน่วยงานต่างๆของสหราชอาณาจักรมีอ ํานาจตัดเงินทุนการก่อ

การร้าย ก ําหนดให้เจ้าหน้าทีของรัฐบาลสามารถเรียกข้อมูลและแลกเปลียนข้อมูลตามทีต้องการได้ 

เพือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจกํากับ

ดูแลทางด้านศาสนาและเชือชาติทีเห็นได้ว่า อาจจะมีการใช้ความรุนแรง ก ําหนดมาตรการการรักษา

ความปลอดภัยโรงงานนิวเคลียร์และทางด้านการบิน ต่อมาเมือเดือนธันวาคม 2544 รัฐสภา

สหราชอาณาจักรจึงได้ผ่านกฎหมาย Anti- Terrorism, Crime and Security Act 2001(ATCSA) 

นอกจากนี เจตนารมณ์ของกฎหมาย Anti- Terrorism, Crime and Security Act 2001 

ก็เพือเป็นมาตรการเพิมประสิทธิภาพหน่วยงานของรัฐในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยตรงหรือ

การกระทําทีเป็นการสนับสนุนการก่อการร้าย โดยเจตนารมณ์อันเป็นสําคัญของกฎหมายฉบับนี คือ  

(1)  เงินทุนการก่อการร้าย 

ก ําหนดให้เจ้าหน้าทีตํารวจมีอ ํานาจยึดทรัพย์สินขององค์กรก่อการร้ายหรือ

ปัจเจกชน เมือองค์กรหรือบุคคลเหล่านีมีท่าทีจะเป็นการคุกคามสหราชอาณาจักรหรือประชาชน

                                                
61  Ben BrandonTerrorism.  (2004,  December).  “Human Rights and the Rule of Law: 120 

Years of the UK’s Legal Response Terrorism.”  The Criminal Law Review,  10.  p.990. 
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ตลอดจน เพิมความรับผิดชอบให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลและการควบคุมดูแลการแลกเปลียน

เงิน 

(2)  การเข้าถึงข้อมูล 

ก ําหนดให้กรมจัดเก็บภาษีอากร (HM Customs & Excise and Inland Revenue) 

เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานรักษาความมันคงและข่าวกรอง (Security and Intelligence Agencies) 

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Security and Intelligence Agencies and Law Enforcement 

Agencies) และเข้าถึงข้อมูลผู ้ขนส่งให้มากขึน (ข้อมูลผู ้โดยสารและเทียวบิน) และสามารถ

แลกเปลียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐต่างๆและให้อ ํานาจการเข้าถึงข้อมูลทางการสือสารที

ปกปิดไว้ด้วยรหัสปฏิบัติการ 

(3)  ความปลอดภัยทางด้านการบิน เคมีภัณฑ์ ชีวภาพและนิวเคลียร์ 

บทบัญญัตินีให้อ ํานาจกักเครืองบินด้วยเหตุผล เพือความปลอดภัยและสังให้

หยุดเพือค้นหาผู ้โดยสารเครืองบินและผู ้กระทําความผิดทีมีความเชือมโยงกับห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ทีสะสมเชือโรคร้ายแรง ความปลอดภัยภายในโรงงานนิวเคลียร์เอกชน 

(4)  ก ําหนดด้านตรวจคนเข้าเมือง 

เกียวกับเรืองนีได้ถูกแทนทีโดย The Prevent of Terrorism Act 2005 ทีมีการ

บังคับใช้เมือว ันที 11 มีนาคม 2548 เพือแทนทีมาตรา 4 

(5)  อ ํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจ 

บัญญัติให้มีอ ํานาจถ่ายภาพ ตรวจค้น และตรวจสอบลักษณะ เอกลักษณ์ รวมทัง 

การแฝงตัว ก ําหนดเขตอํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจขนส่งสหราชอาณาจักรและรัฐมนตรีตํารวจเพือการ

ป้องกัน 

สําหรับมาตรา 1(1) แห่ง Anti- Terrorism, Crime and Security Act 2001 ส่วนที 

1 ว่าด้วยทรัพย์สินการก่อการร้าย (Terrorism Property) ก ําหนดให้ยึดอาย ัดเงินสดการก่อการร้าย 

(Forfeiture of terrorist cash) หากมีเจตนาใช้เพือเป็นวัตถุประสงค์การก่อการร้ายรวมทังแหล่ง

รายได้ขององคก์รทีถูกเพิกถอน หรือเป็นหรือแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินทีถูกนําเสนอผ่านการก่อการ

ร้าย ตามกระบวนการยึดทรัพย์ทางแพ่งก่อนสู่ magistrates ‘court 

ตารางที 1  ท้าย  Anti-terrorism , Crime  and  Security  Act  2001  ระบุความหมาย

คําว่า เงินสด (cash) ไว ้ตาม (2) คือ เหรียญกษาปณ์หรือธนบัตรทีเป็นเงินสด (coins and notes in any 

currency) ไปรษณีย์สังจ่าย (postal orders)  ประเภทแห่งเช็ค  รวมทังเช็คเดินทาง (Cheques of any kind, 

including travelers cheques)  ดราฟต์ธนาคาร (banker drafts)  พันธบัตรผู ้ ถือและพันธบัตรเปลียนมือ 

( bearer bonds and bearer shares)  ทีพบตามสถานทีต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร และตาม (3) ระบุว่า
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เงินสดรวมถึงประเภทแห่งตราสารทางการเงินทีพบตามสถานทีต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร หาก

เป็นตราสารทีรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราชอาณาจักร (secretary of state) ระบุไว้โดยเฉพาะ   

นอกจากนีแล้วตามตารางที 1. ส่วนที 2 ทีว่าด้วยการยึดและย ับย ัง ( Seizure and 

Detentio) ระบุให้เจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจยึดเงินทังหมดหรือบางส่วน หากมีเหตุอันควรต้องสงสัยว่า

เป็นเงินการก่อการร้าย ตลอดจนมีอํานาจย ับย ังเงินทีต้องสงสัยได้ในช่วงระยะเวลา 48 ชัวโมง โดย

เงินทีถูกย ับย ังดังกล่าวนี     คณะกรรมการศุลกากรหรือเจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจจะขอให้ศาล magistrates   

มีค ําสังซึงศาลหรือผู ้ว่าการมณฑลอาจสังให้อาย ัดเงินทังหมดหรือบางส่วน หากเป็นทีพอใจว่าเงิน

ทังหมดหรือบางส่วนเป็นเงินการก่อการร้าย ตามทีระบุไว้ในส่วนที 3 ทีว่าการอาย ัด (Forfeiture)   

ในส่วนที  3  ( Part 3)   ย ังมีอ ํานาจแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลทีต้อง

สงสัย อีกทังย ังให้อ ํานาจขอข้อมูลผู ้ เสียภาษีจากกรมเรียกเก็บภาษีได้ด้วย เพือนําข้อมูลทีมีความ

เชือมโยงกันเหล่านีไปใช้ประกอบกับกระบวนการสืบสวนติดตามอาชญากรทังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

กรณีทีกฎหมายฉบับนีให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจเพิมมากขึน ทําให้มีผู ้ เป็นห่วง

ว่าจะมีการใช้อ ํานาจจนเกินไป จนทําให้ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะในส่วนที 4 ( 

Part 4 )  ของกฎหมายฉบับทีบัญญัติ  ให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจควบคุมชาวต่างชาติซึงต้องสงสัยว่า

มีส่วนเกียวข้องกับ อัล เคด้า และเครือข่ายทีเกียวข้องกับผู ้ ก่อการร้าย ซึงอาจถูกเนรเทศออกนอก

ประเทศได้หากเพียงแต่เป็นผู ้ต้องสงสัยเท่านัน  โดยไม่ต้องมีการดําเนินคดีในชันศาล  จนอาจเป็น

การยกเลิกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีอยูภ่ายใต้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ( European 

Convention on Human Rights(1950) )  จึงเป็นทีมาของก ฎหมาย Prevent of Terrorism Act 2005  

3)  Prevent of Terrorism Act 2005 

กฎหมายฉบับนีมีการบังคับใช้เมือว ันที 11 มีนาคม 2548  สืบเนืองจากกรณี  The 

Law Lords ตัดสินว่า   การคุมขังชาวต่างประเทศ 9 คนที HM Prison Belmarsh เมือวันที 16 

ธันวาคม2547 ภายใต้ส่วนที 4 แห่ง Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 เป็นการดําเนินคดี

ทีไม่ชอบด้วยกฎหมายทีขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป ( European Human rights laws ) 

ดังนัน รัฐสภาสหราชอาณาจักรจึงได้ออกกฎหมาย Prevent of terrorism Act 2005 โดยมีเจตนาเพือ

แก้ไขส่วนที 4 แห่ง Anti-terrorism ,Crime and Security Act 2001 ทีให้อ ํานาจรัฐมนตรีประจํา

กระทรวงของสหราชอาณาจักร ( The Home Secretary ) ออกคําสังควบคุม ( control orders ) 

ประชาชนชาวสหราชอาณาจักร หรือชาวต่างชาติทีต้องสงสัยว่าเกียวพันกับการก่อการร้าย โดยให้
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อ ํานาจระงับการใช้โทรศัพท์เคลือนที หรือ อินเตอร์เน็ต จ ํากัดการเคลือนย ้ายและการเดินทาง จ ํากัด

การคบหาสมาคมกับบุคคลทีถูกระบุชือ และเพือเป้าหมายเฝ้าระวังการออกนอกบ้านในยามวิกาล62      

ค ําว่า ค ําสังควบคุม (control orders) มีการบัญญัติความหมายไว้ในมาตรา 1(1) แห่ง 

Prevent of terrorism Act 2005 ว่า ค ําสังต่อปัจเจกชนทีกําหนดความรับผิดเพือเป้าหมายทีเกียวข้อง

กับการป้องกันสาธารณชนจากความเสียงการก่อการร้าย ซึงอ ํานาจออกคําสังควบคุมปัจเจกชนพึง

กระทําได้ ยกเว ้นในคดีทีรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราชอาณาจักร(The Home Secretary) มี

ค ําสังในภารกิจทีก ําหนดนันเป็นการขัดกับสิทธิเสรีภาพปัจเจกชน ภายใต้มาตรา 5 แห่ง the Human 

rights Convention และในคดีทีศาลเห็นว่าค ําสังรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราชอาณาจักร 

(The Home Secretary) มีค ําสังในภารกิจทีก ําหนด หรือรวมทังภารกิจทีไม่ชอบ ดังทีระบุไว้ใน

มาตรา 2(2)(a)(b) 

ว ัตถุประสงค์ Prevent of terrorism Act 2005 เกียวพันการกระทําทีสัมพันธ์การก่อ

การร้ายอย่างใดอย่างหนึงหรือมากกว่าทีเกียวข้องตามทีบัญญัติไว ้ในมาตรา 2(9) ประกอบด้วย 

1)  กระทําการ ตระเตรียม หรือยุยงการกระทําการก่อการร้าย 

2)  เกียวข้องสิงทีอ ํานวยความสะดวกการกระทําการ ตระเตรียมหรือยุยงการกระทํา

การก่อการร้าย หรือโดยเจตนากระทําดังกล่าว 

3)  เกียวข้องกับสิงทีให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเพือตระเตรียมหรือยุยงการกระทํา

การก่อการร้ายหรือโดยเจตนากระทําดังกล่าว 

4)  เกียวข้องกับสิงทีให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือปัจเจกชน ซึงได้รู้หรือเชือว่า

เกียวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับการก่อการร้าย 

สําหรับการกําหนดความผิดมีการระบุไว้ตามมาตรา 9 ของกฎหมายฉบับนี 

(1)  ผู ้ ใดละเมิดคําสังควบคุมภารกิจ ทีได้ก ําหนดโดยปราศจากเหตุอันสมควร ถือว่า

เป็นความผิด 

(2)  ผู ้ ใดกระทําความผิด หาก 

ก.  ได้ถูกคําสังควบคุมซึงเกียวข้องขณะทีออกไปจากสหราชอาณาจักร เมือใดที

เขาเข้ามาในสหราชอาณาจักร ต่อรายงานบุคคลทีถูกระบุเขาหรือเป็นเรืองเดียวกับทีสัง 

ข.  ย ้อนเข้ามาสหราชอาณาจักรภายหลังคําสังมีผลบังคับใช้ 

                                                
62  “UK: New Terrorism Law Fundamentaiiy Flawed; Prevent of Terrorism Act 2005 

Incompatible With Human Rights Obkigations,” Available from: http:// www.hrw.org/english/ 

docs/2005.htm, [2005].  
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ค.  กลับเข้ามาในสหราชอาณาจักรหลังจากทีถูกคําสังให้ออกไป และ 

ง. ไม่ประสบความสําเร็จในโอกาสทีรายงานบุคคลทีถูกระบุไว้ตามคําสังโดย

ปราศจากเหตุอันสมควร 

(3)  ผู ้ใดขัดขวางการกระทําอ ํานาจของบุคคลทีอ้างตาม มาตรา 7 (9)   ถือว่าเป็น  

ผู ้กระทําผิด 

(4)  ผู ้ ใดกระทําผิดภายใต้อนุมาตรา 1 หรือ 2 ต้องรับโทษ 

ก.  จ ําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ หรือทังจ ําทังปรับ 

ข.  จ ําคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือปรับไม่เกินอัตราสูงสุด หรือทังจ ําทังปรับ หาก

สรุปได้ว่ากระทําในอังกฤษและเวลส์ 

ค.  จ ําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินอัตราสูงสุดหรือทังจ ําทังปรับ หากสรุป

ได้ว่ากระทําในสกอตแลนด์หรือไอร์แลนด์เหนือ 

นอกจากนี กฎหมายฉบับนีย ังได้ให้อ ํานาจรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราช 

อาณาจักร(The Home Secretary) ออกคําสังควบคุม (control orders) ด้วยการกักบริเวณบุคคลทีตอ้ง

สงสัยว่าเกียวข้องกับการก่อการร้ายได้เป็นเวลา 7 ว ัน ศาลสูงต้องตัดสินว่ามีหลักฐานพอเพียง

หรือไม่ภายใน 7 ว ันทีถูกกักบริเวณ หากพิสูจน์ได้ว่ามีหลักฐานพอเพียงจริงก็จะสังก ําหนดคําสัง

ควบคุม63  

3.3.3  ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึงสนับสนุนการรณรงค์ระหว่างประเทศในการ

ต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายอย่างเข้มแข็ง ภายหลังจากเหตุการณ์โจมตีสหรัฐฯ เมือวันที 11 กันยายน 

2544 และตามมติที 1373 ของคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติ ประเทศนิวซีแลนด์จึงมี

พันธะผูกพันทีจะต้องดําเนินการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ตามรูปแบบและความ

ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ในฐานะทีเป็นหนึงในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะความร่วมมือต่อ

คณะกรรมาธิการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ตามมติที 1373ของคณะมนตรีความ

มันคงแห่งองค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ต่อมาใน

เดือนธันวาคม 2544 ประเทศนิวซีแลนด์ได้ยืนรายงานมาตรการทางกฎหมายภายในประเทศต่อ

คณะกรรมาธิการต่อต้านลัทธิการก่อการร้าย ตามขันตอนมติคณะมนตรีความมันคงแห่ง

สหประชาชาติที 1373 ทีระบุไว ้

                                                
63  Prevent of Terrorism Act 2005, Available from: http://www.statewatch.org/news/ 

2005/mar/uk-pta-2005.pdf., [2005]. 
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มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการเงินการก่อการร้ายในประเทศ

นิวซีแลนด์ได้ถูกนําเสนอนับแต่เดือน มิถุนายน 2547 ด้วยการพัฒนานโยบายและความร่วมมือ เช่น 

การสถาปนาหรือการยกระดับกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึงในปี พ.ศ. 2547-2548 คณะ

มนตรีนิวซีแลนด์มีมติแก้ไขกฎหมาย ดังนี 

1.  สถาบันการเงินทังหลายควรทีจะมีมาตรฐานการตรวจสอบทีครอบคลุม และชัดเจน

สําหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการเงินการก่อการร้าย 

2.  จัดให้ผู ้ท ําการโอนเงิน หรือบริการแลกเปลียนเงินจะต้องให้มีการลงทะเบียนอย่าง

เข้มงวด 

3.  ก ําหนดให้สถาบันการเงินทําข้อตกลงกับลูกค้าและเป็นเครืองมือต่อต้านระบบและ

กระบวนการการฟอกเงินภายในประเทศ ซึงรายละเอียดพันธะกิจจะถูกกําหนดไว้ในประมวลการ

ปฏิบัติการทีบังคับใช้ 

4.  สถาบันการเงินควรจะกําหนดการได้มา ยืนย ันความเป็นจริง และรักษาข้อมูลที

เกียวข้องกับลักษณะของผู ้ ทีเข้าถึงการโอนเงินทางสาย (wire transfer) ทีนําไปสู่การแก้ไขกฎหมาย 

the Financial Transactions Reporting Act 1996 

5.  กรรมการและผู ้จัดการอาวุโสของสถาบันการเงินในแผนกประกัน และความ

ปลอดภัยประเมินความร่วมมืออย่างชัดเจนว่า สถาบันการเงินมีบรรทัดฐานอย่างเหมาะสมถูกต้อง 

ซึงควรทีจ ํานําสถาบันการเงินเข้าไปอยู่ในแนวทางการเงินทีถูกประเมิน 

นอกจากนี ประเทศนิวซีแลนด์ย ังได้มีการพัฒนากฎหมายใหม่และแก้ไขเพิมเติม

บทบัญญัติกฎหมายเดิมเกียวกับการปราบปรามการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้าย 

ประกอบด้วย 

1)  Terrorism Suppression Act 2002 

กฎหมายฉบับนีได้มีการบังคับใช้ เมือว ันที 18 ตุลาคม 2545 โดยสาระสําคัญของ

กฎหมายนีได้มีการบัญญัติเกียวกับ การปราบปรามลัทธิการก่อการร้าย (Suppression Terrorism) 

โดยเฉพาะความผิดเกียวกับ การเงินการก่อการร้าย (financial of terrorism) ไว ้ตามมาตราที 8 ทีระบุว่า 

ผู ้ใดจัดหา หรือสะสมเงินทุนเพือใช้หรือโดยรู้ว่าใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม ทังหมด

หรือบางส่วนเพือบรรลุการกระทําประเภทใดประเภทหนึงหรือมากกว่า หากบรรลุเป้าหมายการ

กระทําการก่อการร้าย ซึงกระทําโดยเจตนาหรือปราศจากเหตุผลอันสมควรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

หรือเหตุยกเว ้นโทษต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 14 ปี เว ้นแต่ ในการจัดหาหรือสะสมเงินทุนโดย

เจตนาใช้หรือโดยรู้ว่าใช้เพือว ัตถุประสงค์สนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตย หรือคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน 
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ในส่วนของการดําเนินคดีกับเงินทุนการก่อการร้ายนัน พนักงานอัยการไม่จ ําต้อง

พิสูจน์ให้เห็นว่าการสะสมหรือจัดหาเงินทุนเพือบรรลุการก่อการร้ายจะต้องถูกใช้จริงหรือไม่ ซึง

หมายความว่า เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ให้ผู ้ ทีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเกียวกับการเงินการ

ก่อการร้ายต้องพิสูจน์ว่าตนเองไม่มีส่วนเกียวข้องกับเรืองดังกล่าว หรือไม่รู้ว่าเป็นเงินสะสมหรือ

จัดหาเพือการก่อการร้ายทังหมดหรือบางส่วน64 

นอกจากนีตามมาตรา 9 แห่ง Terrorism Suppression Act 2002 ย ังบัญญัติห้ามไม่ให้

บุคคลใดเข้าไปเกียวข้องกับทรัพย์สินการก่อการร้าย หรือการได้รับทรัพย์สินมาจากการก่อการร้าย 

หรือจัดการทรัพย์สินการก่อการร้ายหรือส่วนอืนทีเกียวข้อง โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินทีกฎหมายฉบับนี

ระบุว่าเป็นการก่อการร้าย หรือทีเกียวข้องอืนๆ โดยปราศจากอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเหตุ

ยกเว ้นอันสมควรผู ้นันเป็นผู ้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี 

สําหรับมาตรา 10 แห่งกฎหมายฉบับนี บัญญัติ ห้ามกระทําการทางทรัพย์สินหรือ

การเงินหรือเกียวกับบริการต่อการใช้ประโยชน์การก่อการร้ายหรือทีเกียวข้อง ผู ้ใดกระทําการ

ดังกล่าวโดยปราศจากอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเหตุยกเว ้นอันสมควร โดยรู้ว่ากฎหมายฉบับ

นีได้ระบุว่าเป็นการก่อการร้าย ผู ้นันเป็นผู ้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี 

ในส่วนความผิดเกียวกับกลุ่มหรือองค์กรก่อการร้าย ได้มีการระบุไว้ตามมาตรา 13 

แห่ง Terrorism Suppression Act 2002 ว่า ผู ้ใดเกียวข้องในกลุ่ม หรือองค์กรเพือเป้าหมายส่งเสริม

ความสามารถการก่อการร้ายทีกฎหมายระบุไว้ หรือบรรลุหรือเกียวข้องการกระทําการก่อการร้าย

อย่างใดอย่างหนึงหรือมากกว่า ผู ้นันเป็นผู ้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 14 ปี 

กฎหมายฉบับนีย ังบัญญัติให้ สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมทางการเงินทีผ่านเข้ามา 

โดยต้องแสดงรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีต้องสงสัย ซึงต้องแสดงลักษณะของธุรกรรมและวันที

ทําธุรกรรม ชนิดและระบุจํานวนอุปกรณ์ มูลค่าทรัพย์สิน ตลอดจนชือ ทีอยู่ ว ันเกิดและอาชีพของ

ลูกค้าตามทีระบุไว้ในส่วนที 5 

จากบทบัญญัติของกฎหมาย Terrorism Suppression Act 2002 เห็นได้ว่าเจตนารมณ์

ของกฎหมาย เน้นความผิดเกียวกับการเงินการก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา หรือสะสมเงินทุน 

หรือเกียวข้องหรือการได้รับทรัพย์สินมาจากการก่อการร้ายหรือจัดการทรัพย์สินการก่อการร้ายหรือ

ให้บริการทีเป็นประโยชน์ต่อการก่อการร้าย หรือเกียวข้องกับกลุ่มองค์กรก่อการร้าย โดยรู้ว่า

กฎหมายฉบับนีได้ระบุการก่อการร้ายไว้ ซึงได้กระทําการไปโดยปราศจากอํานาจโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือเหตุยกเว ้นอันสมควรแล้ว บุคคลนนัต้องรับโทษตามทีกฎหมายระบุไว ้

                                                
64  Terrorism Suppression Act 2002  Sec.8 Financing of terrorism. 
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2)  Terrorism Suppression Amendment Act 2005 

กฎหมายฉบับนีได้ผ่านการออกใช้ในเดือน มิถุนายน 2548 ซึงเป็นกฎหมายทีแก้ไข

เพิมเติมในส่วนทีขาดหายไปของกฎหมาย Terrorism Suppression Act 2002 ทีได้กล่าวแล้วข้างต้น 

ด้วยการเพิมเติมในส่วนที FATF ระบุไว้ โดยคํานึงถึงการเงินการก่อการร้าย อันเป็นการเสริม

ความผิดการเงินการก่อการร้ายตามมาตรา 8-10 สําหรับในส่วนทีเพิมเติมนีเกียวกับ ความผิด

เกียวกับการส่งผู ้ ร้ายข้ามแดนโดยอัตโนมัติ เพือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย the Extradition 

Act 1999 รวมทัง กฎหมายย ังบัญญัติให้การรับรองขอบเขตแห่งความร่วมมือว่าด้วยเขตอํานาจศาล

อืน ตามหลักการต่างตอบแทนทางคดีอาญา (dual criminality) 

3)  the Charities Act 2005 

the Charities Act 2005 เป็นกฎหมายทีใช้บังคับในเดือน มิถุนายน 2548 ทีบัญญัติ

แต่งตังคณะกรรมการการกุศลขึนมาเมือวันที 1 กรกฎาคม 2548 เพือรับผิดชอบต่อความผิดพลาด

ของส่วนการกุศล และให้คณะกรรมการกําหนดให้มีระบบการลงทะเบียนและการตรวจสอบองค์กร

การกุศล และให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การจัดการและการบริหารทีดีแก่องค์กรการกุศล 

ระบบการลงทะเบียนเรียกว่า การลงทะเบียนการกุศล (Charities Registration) และ

จะเปิดในปี พ.ศ. 2549 เมือการลงทะเบียนการกุศลเริมต้น คณะกรรมการจะช่วยเหลือองค์กรที

ต้องการลงทะเบียน ซึงคณะกรรมการจะถูกแต่งตังโดยรัฐมนตรีเพือสังคมและภาคสมัครใจ 

(Minister for the Community and Voluntary Sector) และองคก์รการกุศลทีลงทะเบียนต้องนําเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกปี 

ในส่วนของการลงทะเบียนนี ไม่ได้เป็นข้อบังคับทีให้องค์กรการกุศลต้อง

ลงทะเบียน อย่างไรก็ตามการกุศลทีไม่ได้เลือกลงทะเบียนก็จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการยกเว ้น

ภาษี มาตรการนีสะท้อนถึงพันธะของรัฐบาลทีดําเนินการตามมาตรการข้อที 8 ของ The Special 

Recommendation on Terrorist Financing ที FATF ได้ออกมาตรการแนะนําเกียวกับองค์กรที

ดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังก ําไร 

กฎหมายฉบับนีได้ก ําหนดหน้าทีของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1.  ให้องค์กรการกุศลตัดสินใจยอมรับยืนขอสมคัรลงทะเบียน 

2.  ให้องค์กรการกุศลตรวจสอบพิจารณาย ้อนหลังเป็นประจําทุกปี 

3.  ให้รายงานและทําข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเกียวกับเหตุทีเกิดกับภาคการกุศล 

4.  ให้การสนับสนุนความเชือและความมันใจต่อประชาชนในภาคการกุศล 

5.  ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์แหล่งการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ให้การศึกษาองค์กรการกุศลตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการ และ 
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7.  ให้การส่งเสริมและการสนับสนุนแหล่งเกียวกับภาคการกุศล 

ความหมายของเป้าหมายการกุศล (Charitable Purpose) 

คณะกรรมการชุดนี จะนําในส่วนทีดีของบทบัญญัติแห่งกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) มาใช้ทดลองเพือเป้าหมายการกุศล การทดสอบกําหนดให้องค์กรการกุศลมี

เป้าหมายเพือความก้าวหน้าทางการศึกษา, ความก้าวหน้าทางศาสนา, การช่วยเหลือความยากจน 

หรือช่วยเหลือสังคมในด้านอืน  ๆ

นอกจากนี ว ัตถุประสงค์ขององค์กรการกุศลต้องช่วยเหลือสงเคราะห์สาธารณชน 

องค์กรการกุศลจะไม่ถูกตัดสิทธิจากการลงทะเบียน หากองค์กรการกุศลมีการสํารองหรือส่งเสริมที

ไม่ใช่การกุศลด้วยทีเป็นส่วนหนึงของวัตถุประสงค์เพือการกุศลขององค์กรการกุศล 

ข้อก ําหนดการลงทะเบียนขององค์กรการกุศล จะต้องนําเสนอสําเนากฎระเบียบของ

องค์กรการกุศล จัดหาข้อมูลเกียวกับความถกูต้องและนําเสนอการดําเนินการกุศลขององค์กรการ

กุศลและระบุเจ้าหน้าทีขององค์กรการกุศล ตลอดจนจัดเก็บแฟ้มข้อมูลงบดุลขององค์กรการกุศล

ย ้อนหลัง 6 เดือนและออกประกาศคณะกรรมการหากแก้ไขเปลียนแปลงองค์กร 

คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือองค์กรการกุศลลงทะเบียน โดยการจัดหาแนวทาง

วิธีการลงทะเบียน มีการปรับปรุงข้อมูลลงทะเบียนและมันใจว่าข้อมูลลงทะเบียนตรงตาม

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ถ้าหากองค์กรการกุศลไม่ได้ด ําเนินการตามกฎหมายแล้ว ก็ให้อ ํานาจ

คณะกรรมการลงโทษจัดเก็บภาษีผู ้บริหาร ประกาศแจ้งเตือน ประกาศโฆษณากรณีตัวอย่างทีไม่ให้

ความร่วมมือ ดําเนินการสืบสวนต่อไป และการดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริงหรือทบทวนขจัด

การลงทะเบียนการกุศลทีไม่ประสบผลสําเร็จ 

ความรับผิดชอบของกระทรวงจัดเก็บภาษีภายในประเทศ (Inland Revenue 

Department หรือ IRD) 

กระทรวงจัดเก็บภาษีภายในประเทศ เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบการบริหารงานตาม

กฎหมายภาษีรายได้ และรักษาสิทธิตรวจสอบบัญชีการกุศลทีย ังคงอยู่ ว่าองค์กรการกุศลเข้าเกณฑ์

สถานะได้รับการยกเว ้นภาษีต่อไป ความรับผิดชอบการประเมินเกณฑ์การบริจาคต่อการกุศลเพือ

หักลดหย่อนและหักลบภาษีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงจัดเก็บภาษีภายในประเทศด้วย 

กระทรวงการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ และคณะกรรมการทํางานได้ร่วมกันทํางาน

เพือลดมูลค่าตามทีระบุไว้ใน The Revenue Act และ the Charities Act 2005 กระบวนการอัน

เหมาะสมในการลงทะเบียนกับคณะกรรมการนี นําไปสู่สถานะยกเว ้นภาษีและผู ้ได้รับบริจาค ซึง

หมายความว่าการกุศลทีคงอยู่นีไม่ควรทีจะได้ประโยชน์ภาษีรายได้ภายในประเทศทีแยกจากกัน

สําหรับข้อยกเว ้นทีหลากหลาย 
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4)  Border Security Act 2004 

กฎหมายฉบับนีเป็นบทบัญญัติแก้ไขเพิมเติม the Customs and Excise Act 1996 และ 

the Immigration Act 1987 เพือยกระดับความมันคงทางชายแดนของนิวซีแลนด์ ดงัเช่น กฎหมาย

ยนิยอมให้เจา้หน้าทีศุลกากรย ับย ังทรัพย์สินอันต้องสงสัยตรงชายแดนอันเป็นกระบวนการทางอาญา 

หน่วยงานปราบปรามการเงินลัทธิการก่อการร้ายของประเทศนิวซีแลนด ์

หน่วยข้อมูลทางการเงินของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand’s Financial 

Intellegence Unit หรือ FIU) เป็นหน่วยงานทีอยู่ภายใต้ต ํารวจนิวซีแลนด์ ซึ ง FIU สนับสนุน

เจ้าหน้าทีตํารวจในการสืบสวนข้อมูลทางการเงินในธุรกรรมทีต้องสงสัยและการฟอกเงิน และมีการ

รายงานข้อมูลตามกฎหมาย the Financial Transactions Reporting Act 1996 ทีสะดวกในการ

ป้องกัน การสืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีการฟอกเงินในนิวซีแลนด์ นอกจากนี ย ังทําการ

รวบรวม วิเคราะห์และการเผยแพร่ข้อมูลรายงานธุรกรรมอันต้องสงสัยและรายงานการขนเงินสด

ข้ามแดน การสร้างสรรค์ และการจัดเอกสารทีรวบรวมข้อมูลทางการเงินทีเกียวข้องกับบุคคล ซึง

รายงานธุรกรรมทีต้องสงสัยหรือข้อมูลจากแหล่งทีได้รับอืนๆทีเกียวข้องกับการฟอกเงิน 

กระบวนการทางอาญาและความผิดร้ายแรงอืนๆและการสืบสวนทีเป็นทีสนใจของประชาชน ซึง

สอดคล้องกับอนุ 1 (a) ของมติที 1373 ขององค์การสหประชาชาติ 

เจ้าหน้าทีของ FIU มีส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูลในการประชุมกลุ่มเอเชียแปซิฟิค

เกียวกับการฟอกเงินเป็นประจําทุกปี โดย FIU เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของ the Egmont Group 

ซึง FIU ยึดถือหลักสูตรการฟอกเงินและความผิดทางการเงินประจําปี การตรวจสอบแนวโน้มและ

วิเคราะห์การฟอกเงินและการเกิดการเงินการก่อการร้ายภายในย่านเอเชียแปซิฟิค เปิดหลักสูตรรับ

สมาชิกเจ้าหน้าทีตํารวจและเจ้าหน้าทีส่วนกลาง และเจ้าหน้าทีทีมีส่วนร่วมจากสถาบันการเงิน

แผนกส่วนตัว โดยเจ้าหน้าทีชุดดังกล่าวมาจากตํารวจ, หน่วยบริการด้านศุลกากร, กระทรวงกิจการ

ภายใน, หน่วยบริการล้มละลายและจัดการทรัพย์สินกระทรวงสรรพากร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและประมง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและหน่วยบริการข้อมูลความมันคงแห่ง

นิวซีแลนด ์

นอกจากนี เจ้าหน้าทีตํารวจนิวซีแลนด์รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ

ซึงสามารถยึดเงินทุนและการเงินอืนๆ หรือแหล่งเศรษฐกิจทีเกียวข้องกับการก่อการร้าย กฎหมายที

เกียวขอ้งคือ the Proceeds of Crime Act 1991 ความผิดการฟอกเงินใน the Crimes Act 1961, the 

Mutual Assistance in Criminal Investigations Act 1992, the terrorism Suppression Act 2002 และ 

the Financial Transactions Reporting Act 1996 
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หน่วยย่อยการสืบสวนคดีอาญาของตํารวจนิวซีแลนด์(the Criminal Investigations 

Branch หรือ CIB) รับผิดชอบเกียวกับการสืบสวนสอบสวนการเงินการก่อการร้าย ในส่วนของ

คุณสมบัติการสืบสวนของเจ้าหน้าที CIB นันใช้เวลาคัดเลือกต้องใช้เวลา 2 ปีครึ งถึง 3 ปี 

กระบวนการแนะนําและคุณสมบัติของเจ้าหน้าทีสืบสวนต้องยอมรับฝึกอบรบเกียวกับการฟอกเงิน 

และความผิดทางการเงินทีเกียวข้อง 

 

3.3 เปรียบเทียบกฎหมายการต่อต้านการสนับสนนเงินทนแก่การก่อการร้ายผ่านองค์กรทีไมุ่ ุ

แสวงหากําไรของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศต่างๆ 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ  ข้างต้น พอจะสรุปข้อกฎหมายของ

ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย ได้ดังนี 

3.3.1 เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตารางที 3.1  เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา ไทย 

1. การกําหนดให้สถาบันการเงินมีมาตรการใน

การต่อต้านการก่อการร้าย เช่น ก ําหนดให้ลูกค้ามี

การแสดงตน (Customer Identification Program 

หรือ CIP)  และห้ามทําธุรกรรมกับบริษัทบังหน้า  

รวมทังควรให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

ต่างประเทศ ด้วยการแลกเปลียนข้อมูล   

1. การกําหนดให้สถาบันการเงินมีมาตรการ

ต่อต้านการก่อการร้ายทีใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา  

คือ ก ําหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที คือ การให้ลูกค้า

แสดงตน (Customer Identification) การเก็บรักษาข้อมูล 

(Record keeping) และการให้รายงานธุรกรรมการเงิน      

ทีต้องสงสัย (Reporting of Suspicious Transactions) 

2. การอนุญาตให้เจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมาย

สามารถติดตังเครืองดักฟังเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ

เ ค รื อ ข่ า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ 

ผู ้ต้องสงสัย  โดยให้เป็นอํานาจของศาลในการ

อนุญาต  และให้ถือว่าพยานหลักฐานทีได้มานัน

สามารถรับฟังได ้

2. ร่างพระราชบัญญัติเกียวการดักฟังโทรศัพท์ย ั ง

ไม่ผ่านการพิจารณา เนืองจากย ังมีความไม่

เหมาะสมทังหลักการ เหตุผล และในรายละเอียด

ของการบังคับใช้ในสาระสําคัญ เพราะการดักฟัง

โทรศัพท์เป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็น

ส่วนตัว 

3. การขยายความหมายของคําว่า  Finacial 

Companies ให้มีความหมายครอบคลุมสถาบัน

การเงิน และหน่วยงานอืน ๆ มากขึน เช่น 

ภาคอุตสาหกรรม และกําหนดให้  Finaical 

Companies  มีแผนการต่อต้านการก่อการร้าย 

3 .  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สถ า บัน ก า ร เ งิ น  ต า ม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 หมายถึง  

1) ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารตามทีกฎหมายจัดตัง

ขึนโดยเฉพาะ 
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ตารางที 3.1 (ต่อ) 
สหรัฐอเมริกา ไทย 

 2) บริษทัเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัท

หลักทรัพย ์

3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 

5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะ

สหกรณ์ทีมีทุนดําเนินการ ซึงมีมูลค่าหุ้นรวม

ตังแต่สองล้านบาทขึนไปและมีว ัตถุประสงค์

ด ําเนินกิจการเกียวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้

สินเชือ รับจํานองหรือรับจํานําทรัพย์สิน หรือจัด

ให้ได้มาซึงเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ  

6) นิติบุคคลทีดําเนินธุรกิจอืนทีเกียวข้องกับ

การเงิน ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง 

4.  การกําหนดโทษแก่ผู ้ที มี ส่วนเกียวข้อง 

ควบคุม จัดการ หรืออํานวยการโดยตรง หรือ

เป็นเจ้าของธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับ

อนุญาตไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนเช่น ฮาวาลา 

ฮินดิ หรือธนาคารใต้ดิน เป็นต้น 

4.การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิด

ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา 

และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

5. มีมาตรการห้ามมิให้ขนเงินสดหรือตราสาร

ทางการเงินอืน ๆ เกินกว่า 10,000 ดอลลาร์

สหรัฐ เข้า-ออกประเทศสหรัฐฯ 

5.มีมาตรการห้ามมิให้ขนเงินสด ตามกฎกระทรวง

ฉบับที 25 (พ.ศ. 2550) อาศัยอ ํานาจแห่งพระราช 

บัญญัติควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 

ก ําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการสําแดงเงินตรา

ต่างประเทศ สําหรับบุคคลทีเดินทางออกไปนอก

หรือเข้ามาในประเทศ และประกาศกระทรวง การ

คลังเรืองกําหนดวงเงินตราต่างประเทศทีผู ้นํา

เงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาใน

ประเทศต้องสําแดงรายการ หากมีมูลค่ารวมกัน 
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ตารางที 3.1 (ต่อ) 
สหรัฐอเมริกา ไทย 

 เกินกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 

สําหรับเงินตราไทย ข้อก ําหนดควบคุมการนํา

เงินออกนอกราชอาณาจักรคือห้ามเกินกว่า 

50,000 บาท ยกเว ้นนําเงินออกไปประเทศเพือน

บ้าน (พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม) 

ห้ามเกิน 500,000 บาท 

6. จัดตังกระทรวงความมันคงแห่งมาตุภูมิ (U.S.  

Department of Homeland Security หรือ DHS)  

เพือรวบรวมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา  ทีมีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการ

ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายและการ

กระทําทีกระทบต่อความมันคงของสหรัฐฯ เข้า

มาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน เพือง่ายต่อการ

แลกเปลียนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทีแต่ละ

หน่วยงานเก็บไว ้เพราะสหรัฐอเมริกาปกครอง

ในระบบมลรัฐ จึงจ ําเป็นต้องมีหน่วยงานกลาง

เพือประสานกับหน่วยงานภายในของรัฐต่างๆ 

ในการต่อต้านการก่อการร้าย 

6. พระราชบัญญัติการรักษาความมันคงภายใน

ราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหจ้ัดตังกอง

อํ า น ว ย ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั น ค ง ภ า ย ใ น

ราชอาณาจักร “กอ.รมน.” มีอ ํานาจหน้าทีและ

รับผิดชอบเกียวกับการรักษาความมันคงภายใน

ราชอาณาจักรมีอ ํานาจหน้าที ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทีอาจ

ก่อให้เกิดภัยคุกคาม ด้านความมันคงภายใน

ราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพือ

พิจารณาดําเนินการต่อไป 

 

 

มาตรการทางกฎหมายทีสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการสนับสนุน

เงินทุนแก่การก่อการร้าย คือกฎหมาย  the USA PATRIOT Act 2002   ซึงมีสาระสําคัญดังนี 

การกําหนดให้สถาบันการเงินมีแผนการต่อต้านการก่อการร้าย เช่น ก ําหนดให้ลูกค้ามี

การแสดงตน  (Customer Identification Program หรือ CIP)  หรือการสร้างและเก็บข้อมูลลูกค้า

โดยเฉพาะลูกค้าทีเปิดบัญชีใหม่ ตลอดจนให้มีแผนฝึกอบรมพนักงานในการตรวจสอบธุรกรรมอัน

ควรสงสัย  และให้สถาบันการเงินในประเทศมีความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างประเทศ ด้วยการ

แลกเปลียนข้อมูล  และย ังห้ามมิให้สถาบันการเงินในประเทศ ทําธุรกรรมกับบริษัทบังหน้า   

สาระสําคัญอีกประการหนึ งของกฎหมายฉบับนีคือ อนุญาตให้เจ้าหน้าทีบังคับใช้

กฎหมายสามารถติดตังเครืองดักฟัง  เครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้องกับ
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ผูต้ ้องสงสัย  โดยให้เป็นอํานาจของศาลในการอนุญาต  และให้ถือว่าพยานหลักฐานทีได้มานัน

สามารถรับฟังได้ดังเช่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือผู ้ดูแล

เครือข่ายเสียก่อน  เพือมิให้เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ อีกทังย ัง

ขยายความหมายของคําว่า  Finacial Companies ให้มีความหมายครอบคลุมสถาบันการเงิน และ

หน่วยงานอืน ๆ มากขึน เช่น ภาคอุตสาหกรรม และกําหนดให้  Finaical Companies  มีแผนการ

ต่อต้านการก่อการร้ายด้วย 

ในส่วนของบทลงโทษ  ตามมาตรา 373 ก ําหนดโทษแก่ผู ้ทีมีส่วนเกียวข้อง ควบคุม 

จัดการ หรืออํานวยการโดยตรง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่า

ทังหมดหรือบางส่วนเช่น ฮาวาลา ฮินดิ หรือธนาคารใต้ดิน เป็นต้น เนืองจากระบบดังกล่าวถือเป็น

วิธีการฟอกเงิน และเป็นวิธีการทีผู ้ ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ใช้สนับสนุนทางการเงินให้กับ

พวกของตน ซึงยากต่อการปราบปรามจึงต้องบัญญัติกฎหมายนีขึนมาเพือใช้ตัดวงจรเงินทุน

สนับสนุนการก่อการร้าย   

นอกจากนีย ังมีมาตรการห้ามมิให้ขนเงินสดหรือตราสารทางการเงินอืน ๆ เกินกว่า 

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เข้าออกประเทศสหรัฐฯ ตามมาตรา 371  

มาตรา 805 แห่งกฏหมาย  the USA PATRIOT Act 2002   เป็นบทบัญญัติทีแก้ไข

เพิมเติม กฎหมาย  the Anti terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996  ( AEDPA) ได้ขยาย

ความหมายของคําว่า “ปัจจัยสนับสนุน”  ให้ครอบคลุมเพิมขึน ถึง ตราสารทางการเงิน และการให้

ค ําแนะนําหรือช่วยเหลือโดยผู ้ เชียวชาญ เพือไม่ให้มีปัญหาในการตีความของศาลดังเช่นทีผ่านมา 

ดังนัน “ปัจจัยสนับสนุน”  จึงประกอบด้วยเงินสด หรือตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ทาง

การเงิน  การบริการทางการเงิน การให้ทีพักพิง การฝึกฝน การแนะนําหรือช่วยเหลือโดยผู ้ เชียวชาญ 

ให้ทีหลบซ่อน การปลอมแปลงเอกสาร และบัตรประจําตัวอุปกรณ์สือสาร อาวุธยุทธโธปกรณ์ 

สารพิษ  ว ัตถุระเบิด การขนส่งส่วนบุคคล และทรัพย์สินอืน ๆ ยกเว ้น ยาและถาวรวัตถุทางศาสนา  

นอกจาก  the USA PATRIOT Act 2002   ซึงเป็นเครืองมือสําคัญในการต่อต้านและ

ปราบปรามการก่อการร้ายแล้ว สหรัฐอเมริกาย ังได้บัญญัติกฎหมาย  Homeland Security Act 2002  

โดยมีว ัตถุประสงค์เพือจัดตังกระทรวงความมันคงแห่งมาตุภูมิ (U.S.  Department of Homeland 

Security หรือ DHS) ขึนมา เพือรวบรวมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา  ทีมีหน้าที

รับผิดชอบเกียวกับการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายและการกระทําทีกระทบต่อความ

มันคงของสหรัฐฯ เข้ามาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน เพือง่ายต่อการแลกเปลียนและแบ่งปันข้อมูล

ข่าวสารทีแต่ละหน่วยงานเก็บไว ้ 
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สําหรับมาตรการทางกฎหมายทีสําคัญของประเทศไทย ในส่วนของการกําหนดหน้าทีความ

รับผิดชอบของสถาบันการเงินนัน มีมาตรการทีใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ การวางแนวปฏิบัติให้

สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารมีหน้าทีทีสําคัญคือ การบังคับให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification) 

การเก็บรักษาข้อมูล (Record keeping) และการให้รายงานธุรกรรมการเงินทีต้องสงสัย (Reporting of 

Suspicious Transactions) มาตรการเหล่านีเป็นกระบวนการเพือประกันให้เกิดร่องรอยทางเอกสาร (Paper Trail) 

หรือร่องรอยเพือการตรวจสอบ (Audit Trail)   ทีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายนันเอง  

การให้ค ํานิยาม ของสถาบันการเงินของไทย แม้จะได้ ให้ความหมายครอบคลุมถึง (1) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย   ธนาคารพาณิชย์  และธนาคารตามทีได้มีกฎหมายจัดตังขึนโดยเฉพาะ  

(2) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์  (3)   บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  (4) บริษัทประกันชีวิต  

และบริษัทประกันวินาศภัย  (5) สหกรณ์ออมทรัพย์  (6)  นิติบุคคลทีดําเนินธุรกิจอืนทีเกียวข้องกับ

การเงินตามทีกําหนดในกฎกระทรวง  แต่ปัจจุบันย ังไม่ครอบคลุมถึง ภาคอุตสาหกรรมดังเช่น

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

การอนุญาตให้เจ้าหน้าทีติดตังเครืองดักฟัง เครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ทีเกียวข้องกับผู ้ต้องสงสัยในประเทศไทย เจ้าหน้าทีจะต้องขออนุญาตไปย ังศาลโดยศาลจะเป็นผู ้

พิจารณาอนุญาตเช่นเดียวกัน  แต่ในส่วนของพยานหลักฐานทีไดม้าจากวิธีดังกล่าว  เช่น หลักฐานที

ได้จากการดักฟังทางโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นัน ย ังไม่เป็นทียอมรับของศาลไทย  

เหมือนดังเช่นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

ในส่วนของการควบคุมการขนเงินสดผ่านแดน ประเทศไทยได้ก ําหนดให้เงินสด ถือว่า

เป็นสิงของทีต้องสําแดง เมือนําออกนอกประเทศ  หรือ นําเงินต่างประเทศเข้ามาผ่านด่านได้ ตามที 

หน่วยงาน กรมศุลกากรประกาศกําหนด 

3.3.2 เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

ตารางที 3.2  เปรียบเทียบกับกฏหมายของประเทศอังกฤษ   

อังกฤษ ไทย 

1. ให้อ ํานาจรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสห 

ราชอาณาจักร มีอ ํานาจเนรเทศองค์กรทีเกียวกับ

การก่อการร้ายออกนอกราชอาณาจักรได ้

1. ไม่มีข้อก ําหนดในส่วนนี เพราะการดําเนิน 

การกับผู ้กระทําผิดของประเทศไทย จะต้อง

ดําเนินการผ่านขันตอนของกระบวนการศาลยุติธรรม 

2. ให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจยึดทรัพย์ของ

องค์กรก่อการร้ายหรือปัจเจกชนทีมีทีท่าว่าจะ

เป็นภัยคุกคามต่อประเทศสหราชอาณาจักร หรือ 

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน มาตรา 48 ได้ให้อ ํานาจคณะกรรมการ

ธุรกรรม มีอ ํานาจยึด หรืออาย ัดทรัพย์สินไว้ 
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ตารางที 3.2 (ต่อ) 

อังกฤษ ไทย 

พลเมืองของตน ชัวคราวได้มีก ําหนดไม่เกิน 90 ว ัน 
3. ก ําหนดบทลงโทษผู้ ทีมีความเกียวข้องกับการ

ก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียม หรือ ยุยง

การกระทําการก่อการร้าย หรืออํานวยความ

สะดวกแก่การก่อการร้ายโดยเจตนา ตลอดจนได้

ความสนับสนุนช่วยเหลือเพือตระเตรียมหรือยุ

ยงการกระทําการก่อการร้ายโดยเจตนา 

3. ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิด

เกียวกับการก่อการร้าย และกําหนดโทษในการ

กระทําความผิดไว้ (มาตรา 135/1-มาตรา  135/4) 

โดยความผิดฐานสมคบหรือตระเตรียมการก่อ

การร้ายตามมาตรา  135/2 แม้เพียงแค่ขัน

ตระเตรียมก็เป็นความผิดแล้ว  

 

ประเทศอังกฤษประสบปัญหาภัยจากการก่อการร้ายมาเป็นเวลายาวนาน ทําให้ประเทศ

อังกฤษได้มีการบัญญัติกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายออกมาหลายฉบับ  ทีสําคัญ เช่น  กฎหมาย 

Terrorism Act 2000  ทีใหอ้ ํานาจรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราชอาณาจักร มีอ ํานาจเนรเทศ

องค์กรทีเกียวกับการก่อการร้ายออกนอกราชอาณาจักรได้  หลังจากทีสหรัฐฯ ประสบภัยจาการถูก

โจมตีของผู ้ ก่อการร้าย เมือวันที 11 กันยายน 2544 แล้ว ประเทศอังกฤษจึงได้ออกกฎหมาย Anit-

Terrorism, Crime and Security Act 2001 เพือใช้เป็นเครืองมือในการตัดเงินทุนทีใช้สนับสนุนการ

ก่อการร้าย  เช่นให้อ ํานาจเจ้าหน้าทีตํารวจยึดทรัพย์ขององค์กรก่อการร้ายหรือปัจเจกชนทีมีทีท่าว่า

จะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศสหราชอาณาจักร หรือพลเมืองของตนตลอดจน ให้หน่วยงานรักษา

ความมันคงและข่าวกรองมีอ ํานาจเข้าถึงข้อมูลผู ้ต้องสงสัยได้มากขึน 

นอกจากนีย ังมีบทกําหนดโทษ ผู ้ ทีเกียวข้องกับการก่อการร้าย โดยประเทศอังกฤษได้

บัญญัติกฎหมาย Prevent of Terrorism Act 2005  ก ําหนดบทลงโทษผู้ทีมีความเกียวข้องกับการก่อ

การร้าย ไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียม หรือ ยุยงการกระทําการก่อการร้าย หรืออํานวยความสะดวกแก่

การก่อการร้ายโดยเจตนา ตลอดจนได้ความสนับสนุนช่วยเหลือเพือตระเตรียมหรือยุยงการกระทํา

การก่อการร้ายโดยเจตนา ต้องรับโทษตามทีกฎหมายกําหนดไว ้

มาตรการทางกฎหมายทีสําคัญของประเทศไทย เมือเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ  

ได้แก่  การใหอ้ ํานาจรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสหราชอาณาจักร มีอ ํานาจเนรเทศองค์กรที

เกียวกับการก่อการร้ายออกนอกราชอาณาจักรได้  ซึงประเทศไทยไม่มีข้อก ําหนดในส่วนนี เพราะ

การดําเนินการกับผู ้กระทําผิดของประเทศไทย  จะต้องดําเนินการผ่านขันตอนของกระบวนการศาล

ยุติธรรม    ในส่วนของการใหอ้ ํานาจในการยึดทรัพย์ทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดเกียวกับการ

ก่อการร้ายของไทย  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา  48  ได้ให้อ ํานาจ
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คณะกรรมการธุรกรรม มีอ ํานาจยึด หรืออาย ัดทรัพย์สินไว้ชัวคราวได้มีก ําหนดไม่เกิน 90 ว ัน ใน

ส่วนของการกําหนดบทลงโทษเมือเปรียบเทียบของไทยกับประเทศอังกฤษ มีส่วนใกล้เคียง 

3.3.3 เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ 

ตารางที 3.3 เปรียบเทียบกับกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์ ไทย 

1. มีบทลงโทษเกียวกับความผิดการสนับสนุน

เงินทุนแก่การก่อการร้าย ในกรณีทีจัดหา หรือสะสม

เงินทุนเพือใช้ หรือโดยรู้ว่าใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ทังหมดหรือบางส่วน เพือบรรลุการกระทําการก่อ

การร้าย ซึงกระทําโดยเจตนาหรือปราศจากเหตุอัน

สมควรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเหตุยกเว ้นโทษ 

1. ประมวลกฎหมายอาญา ม.135/3 ผู ้ใดเป็น

ผู ้สนับสนุนในการกระทําความผิดฐานก่อการ

ร้าย ตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 ต้อง

ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนัน  ๆ

2. ห้ามมิให้เข้าไปเกียวข้องกับทรัพย์สินการก่อ

การร้ายหรือการได้รับทรัพย์สินมาจากกการก่อ

การร้าย หรือจัดการทรัพย์สินการก่อการร้าย หรือ

ส่วนอืนที เกียวข้องโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที

กฏหมายฉบับนีระบุว่าเป็นการก่อการร้าย หรือที

เกียวข้องอืนโดยปราศจากอํานาจโดยชอบด้วย

กฎหมาย หรือเหตุยกเว ้นอันสมควร   

2.มีการกําหนดความผิดฐานก่อการร้าย และ

กํา ห น ด ให้ มี ก า รร า ย ง า นก า ร ทํา ธุ ร ก ร ร ม 

เช่นเดียวกับประเทศนิวซีแลนด์  

 

3. ก ําหนดให้สถาบันการเงินรายงานทางการเงินที

ผ่านเข้ามาทีต้องสงสัยต้องแสดงลักษณะของ

ธุรกรรม และวันทีทําธุรกรรม ชนิดและระบุ

จํานวนอุปกรณ์ มูลค่าทรัพย์สิน 

3. มีการกําหนดให้สถาบันการเงินสถาบันการเงินมี

หน้าทีต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อ สํานักงาน 

ปปง. โดยให้รายงานธุรกรรมทีใช้เงินสดมีจํานวน

เกินกว่าทีก ําหนด ธุรกรรมทีเกียวกับทรัพย์สินทีมี

มูลค่าเกินกว่าทีก ําหนด ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย  

4. ออกกฎหมาย  the Charities Act 2005 เพือจัดตัง

คณะกรรมการดูแลจัดให้องค์กรการกุศลใน

นิวซีแลนด์ลงทะเบียน และทําหน้าทีตรวจสอบ

องค์กรการกุศลเหล่าวนีตลอดจนสนับสนุน ศึกษา 

จัดการและบริหารส่วนการกุศล  

4. ย ังไม่มีการกําหนดมาตรการในส่วนนี แต่การ

ค ว บ คุ ม อ ง ค์ก ร ก า ร กุ ศ ลจ ด ท ะ เ บี ย น ผ่ า น 

หน่วยงานต่าง ๆ  ตามลักษณะของกิจกรรมที

องค์กรนัน ๆ จัดตังขึน  เช่น องค์กรการกุศลที

ดําเนินกิจกรรมเกียวข้องกับวัฒนธรรม  ต้องจด

ทะเบียนต่อกระทรวงวัฒนธรรม  หรือมูลนิธิ  

ต้องจดทะเบียน ณ สํานักงานเขต  
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ตารางที 3.3 (ต่อ) 
นิวซีแลนด์ ไทย 

5. จัดตังหน่วยงานปราบปรามการเงินลัทธิการ

ก่อการร้ายได้แก่ หน่วยข้อมูลทางการเงินของ

ประเทศนิวซีแลนด์  (New Zealand ‘s Financial 

Intelligence Unit หรือ FIU) เพือสนับสนุน

ข้อมูลทางการเงินธุรกรรมทีต้องสงสัยและการ

ฟอกเงินให้กับเจ้าหน้าทีตํารวจ 

5. มีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(สํานักงาน ปปง.) ทําหน้าทีป้องกันปราบปราม

การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย รับรายงานการทําธุรกรรม 

เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพือดําเนินคดีกับ

ผู ้กระทําความผิด การยึดและอาย ัดทรัพย์สิน และ

บริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายของนิวซีแลนด์บัญญัติขึนเพือให้สอดคล้องกับมติที 1373 ของคณะมนตรี

ความมันคงแห่งสหประชาชาติ มีด้วยกันหลายฉบับ เช่น กฎหมาย Terrorism Suppression Act 2002  

ทีระบุ บทลงโทษเกียวกับความผิดการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย ในกรณีทีจัดหา หรือ

สะสมเงินทุนเพือใช้ หรือโดยรู้ว่าใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม ทังหมดหรือบางส่วน เพือบรรลุการ

กระทําการก่อการร้าย ซึงกระทําโดยเจตนาหรือปราศจากเหตุอันสมควร โดยชอบด้วยกฎหมาย 

หรือเหตุยกเว ้นโทษ  นอกจากนี ย ังห้ามมิให้เข้าไปเกียวข้องกับทรัพย์สินการก่อการร้ายหรือการ

ได้รับทรัพย์สินมาจากกการก่อการร้าย หรือจัดการทรัพย์สินการก่อการร้าย หรือส่วนอืนทีเกียวข้อง

โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินทีกฏหมายฉบับนีระบุว่าเป็นการก่อการร้าย หรือทีเกียวข้องอืนโดยปราศจาก

อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเหตุยกเว ้นอันสมควร  โดยในส่วนของธุรกรรมทีต้องสงสัยได้

ก ําหนดให้สถาบันการเงินรายงานทางการเงินทีผ่านเข้ามาทีต้องสงสัยต้องแสดงลักษณะของ

ธุรกรรม และวันทีทําธุรกรรม ชนิดและระบุจํานวนอุปกรณ์ มูลค่าทรัพย์สิน 

สําหรับกฏหมาย Terrorism Suppression Amendment Act 2005 เป็นกฎหมายทีแก้ไข

เพิมเติมกฎหมาย the Terrorism Suppression Act 2002  โดยเพิมเติมในส่วนที  FATF ระบุไว้

เกียวกับการเงินการก่อการร้าย และย ังได้ออกกฎหมาย  the Charities Act 2005  เพือ จัดตัง 

คณะกรรมการดูแลจัดให้องค์กรการกุศลในนิวซีแลนด์ลงทะเบียน และทําหน้าทีตรวจสอบองค์กร

การกุศลเหล่านีตลอดจนสนับสนุน ศึกษา จัดการและบริหารส่วนการกุศล ซึงสอดคลองกับ

มาตรการข้อที 8 ของ  The Special Recommendation on Terrorist Financing ที FATF  ได้ออก

มาตรการแนะนําเกียวกับองค์กรทีดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังก ําไร 

นอกจากได้ออกกฎหมายมาเพือต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้ายแล้ว 

ประเทศนิวซีแลนด์ย ังได้ จัดตังหน่วยงานปราบปรามการเงินลัทธิการก่อการร้ายขึนมา คือ หน่วย
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ข้อมูลทางการเงินของประเทศนิวซีแลนด์  (New Zealand ‘s Financial Intelligence Unit หรือ FIU)  

เป็นหน่วยงานทีอยู่ภายใต้ต ํารวจนิวซีแลนด์ เพือสนับสนุนข้อมูลทางการเงินธุรกรรมทีต้องสงสัย

และการฟอกเงินให้กับเจ้าหน้าทีตํารวจ 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย  ได้มีการกําหนดความผิดฐานก่อการร้าย และ

กําหนดให้มีการรายงานการทําธุรกรรม เช่นเดียวกับประเทศนิวซีแลนด์   กฎหมายของประทศ

นิวซีแลนด์ในการ จัดตัง คณะกรรมการดูแลจัดให้องค์กรการกุศลในนิวซีแลนด์ลงทะเบียน และทํา

หน้าทีตรวจสอบองค์กรการกุศลเหล่าวนีตลอดจนสนับสนุน ศึกษา จัดการและบริหารส่วนการกุศล 

ซึงสอดคลองกับมาตรการข้อที 8 ของ  The Special Recommendation on Terrorist  Financing  ที 

FATF  ได้ออกมานัน  ประเทศไทยย ังไม่มีการกําหนดมาตรการในส่วนนี  แต่ทังนีไทยได้ควบคุมให้

องค์กรการกุศลจดทะเบียนผ่าน หน่วยงานต่าง ๆ  ตามลักษณะของกิจกรรมทีองค์กรนัน ๆ จัดตังขึน  

เช่น องค์กรการกุศลทีดําเนินกิจกรรมเกียวข้องกับวัฒนธรรม  ต้องจดทะเบียนต่อ กระทรวง

วัฒนธรรม  หรือมูลนิธิ  ต้องจดทะเบียน ณ สํานักงานเขต  ท้องทีทีมูลนิธิตังอยู่ ซึงเป็นเรืองทียากแก่

การกํากับดูแล เนืองจากหน่วยงานทีเกียวข้องมีหลายหน่วยงาน 

จากการทีได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา,  ประเทศอังกฤษ 

และประเทศนิวซีแลนด์ จะเห็นได้ว่าทุกประเทศมีนโยบายในการต่อต้านการก่อการร้ายอย่าง

ชัดเจน ตลอดจนมีความตืนตัวในการทีจะหาวิธีการป้องกันและต่อต้านต่อการก่อการร้าย ผ่าน

มาตรการต่าง ๆ เพือย ับย ังเงินทุนทีสนับสนุนการก่อการร้ายทีกระทําผ่านช่องทางต่าง ๆ อันมิชอบ

ด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนทีใช้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรไปในทางทีมิชอบด้วยกฎหมาย ด้วย

การบัญญัติกฎหมายขึนมาเพือให้เจ้าหน้าของประเทศนัน ๆ ใช้กฎหมายเป็นเครืองมือในการ

ปราบปราม และต่อตา้นการก่อการร้ายให้ได้ผล ซึงสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมันคงแห่ง

สหประชาชาติ ที 1373  ตลอดจนอนุสัญญาระหว่างประเทศเพือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้าย ค.ศ. 1999 (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)  

และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อตา้นอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตังในลักษณะองค์กร  

ค.ศ. 2000  (United Nation Convention Against  Transnational Organized Crime)  ทีประเทศภาคี

สมาชิกทุกประเทศต้องนําไปเป็นแม่แบบในการออกกฎหมายภายในประเทศ  
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บทที 4 

วิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยเกียวกับมาตรการในการดําเนินการ 

กับทรัพย์สินขององค์กรทีสนับสนนการก่อการร้ายุ  

 

แนวคิดหรือวิธีการปราบปรามอาชญากรรมเดิมทีมุ่งหมายการปราบปรามต่อผู ้กระทํา

ความผิดโดยการจับกุมผู ้กระทําความผิดแล้วลงโทษประหารชีวิต จ ําคุกหรือตัดให้ออกจากสังคม  

รวมทังยึดทรัพย์ทีได้มาจากการกระทําความผิดคืนกลับมาให้ผู ้ เสียหายหรือให้ตกเป็นของแผ่นดิน  

อาจเป็นวิธีการทีใช้ไม่ไดผ้ลกับผู ้กระทําความผิดทีมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือกลุ่มก่อ

การร้าย   การก่อการร้ายเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึง ทีมีการวางแผนทีดี มีเครืองไมเ้ครืองมือ มี

การฝึกอบรม การเตรียมการ  การรวบรวมทุน การสังการบังคับบัญชา การหากําลังคน วิธีการ

ปฏิบัติการทางรุกทีมีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า  เพือกระทําการต่อเป้าหมายทีได้

คัดเลือกไว้โดยฝ่ายทีตกเป็นเป้าหมายไม่คาดคิดมาก่อน ซึงเป็นลักษณะพิเศษของการก่อการร้าย  

ดังนัน  มาตรการทางกฎหมายทีจะนํามาใช้ในการจัดการกับการก่อการร้ายเพือจัดการกับทรัพย์สิน

หรือเงินได้ทังหมดทีเกียวข้องกับการกระทําความผิด ซึ งกระบวนการยุติธรรมในอดีตไม่อาจ

ประสบความสําเร็จในการบังคับใช้กฎหมายกับทรัพย์สินทีหมุนเวียนอยูใ่นวงจรนีได้เนืองจาก

ทรัพย์สินเหล่านันได้ถูกโอน แปรสภาพ หรือเปลียนรูปไปแล้ว โดยเรียกกระบวนการนีว่า “การ

ฟอกเงิน”  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นมาตรการสําคัญทีนานา

ประเทศต่าง ๆ นํามาใช้ในการลดการก่ออาชญากรรม  เงินทุนเป็นสิงสําคัญทีทําให้การก่อการร้าย

ประสบความสําเร็จและมีความรุนแรงมากยิงขึนได้ มาตรการทีจะสกัดกันการประกอบ

อาชญากรรมการก่อการร้ายทีสําคัญประการหนึง ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ซึงประเทศไทยใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็น

มาตรการในการสกัดกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างไรก็ดี การแกะรอย

เส้นทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายนันเป็นเรืองยาก เนืองจากกลุ่มก่อการร้ายมักหลีกเลียงด้วย

วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้บัญชีธนาคารปลอม การทําธุรกรรมทางการเงินผ่านตัวกลาง เป็นต้น  

ดังนัน การติดตามธุรกรรมทางการเงินทีเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มก่อการร้ายทีกระทําผ่าน

สถาบันการเงินต่าง ๆ  จึงย ังไม่เพียงพอ เพราะกลุ่มก่อการร้ายได้หลีกเลียงการตรวจสอบธุรกรรม
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ทางการเงินผ่านสถาบันการเงิน โดยเปลียนไปใช้วิธีการอืน ๆ ทีหน่วยงานของรัฐไม่ค่อยให้ความ

สนใจ และยากต่อการตรวจสอบแหล่งทีมาของเงิน เช่น การสนับสนุนทางการเงินผ่านทางองค์กรที

ไม่แสวงหากําไรในรูปของเงินบริจาค เพือใช้เป็นทางผ่านของเงินทุนเพือช่วยสนับสนุนการก่อการ

ร้าย โดยองค์กรก่อการร้ายก่อตังขึนเพือบังหน้าให้ตนดูเสมือนเป็นองค์กรทีถูกกฎหมาย  โดยทํา

หน้าทีเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการ

ว่าจ้างหรือส่งคนของกลุ่มก่อการร้ายเข้าไปแฝงตัวอยู่ในองค์กรทีไม่แสวงหากําไรแล้วดําเนินการใน

เรืองทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มก่อการร้าย   

จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศทีเกียวข้องกับการก่อการร้าย กฎหมายของ

ต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทยในเรืองการตรวจสอบการดําเนินการทางการเงินของ

องค์กรทีไม่แสวงหากําไร และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมิให้องค์กรทีไม่แสวงหากําไร

ตกเป็นเครืองมือในการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย  เพือหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมาย หรือเพิมมาตรการทีเกียวข้องกับการตรวจสอบการดําเนินการทางการเงินขององค์กรทีไม่

แสวงหากําไร และมาตรการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ ใน

บทนีจะได้ทําการศึกษาถึงแนวทางป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรที

ไม่แสวงหากําไรตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที

เกียวข้อง  

 

4.1 วิเคราะห์ปัญหาการก่อการร้าย และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายทีมี

บทบาทในการเสริมสร้างมาตรการในการทีจะดําเนินคดีกับผู ้กระทําความผิดและทรัพย์สินทีได้มา

จากการกระทําความผิดซึงเป็นข้อจํากัดในกฎหมายอืน  ๆไม่ว่าจะเป็นในประมวลกฎหมายอาญา  

หรือในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู ้กระทําความผิดเกียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

แต่ย ังพบว่าในการนํากฎหมายฉบับนีมาใช้เพือป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ย ังมีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชบ้างประการ ทังในแง่ของข้อกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย แม้ว่าจะได้มีการกําหนดให้ความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

เป็นความผิดมูลฐานหนึงของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม  โดยขอแยก

พิจารณาเป็นดังนี 
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4.1.1 ข้อจํากัดในการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมลฐานความผิดเกียวกับู การก่อการร้าย 

การกําหนดประเภทของความผิดมูลฐานนันถือเป็นกลไกสําคัญของการใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพราะจะเป็นหนทางทีรัฐจะมีอ ํานาจใช้มาตรการตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดประเภทใดได้บ้าง การกําหนดความผิดมูลฐาน

จําเป็นต้องกระทําอย่างรอบคอบเพราะอาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการ

ดําเนินธุรกิจบางประเภทได้ ทังนี หลักการในการกําหนดความผิดมูลฐานจึงควรเป็นความผิดอาญา 

ทีมีลักษณะ ดังต่อไปนี65  

1)  ความผิดทีมีรูปแบบและวิธีด ําเนินงานมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม 

2)  ความผิดทีโดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรมทําให้มีผลตอบแทนสูง 

3)  ความผิดทีมีลักษณะการกระทําทีสลับซับซ้อนยากแก่การปราบปราม 

4)  ความผิดทีมีลักษณะเป็นภัยต่อความมนัคงของรัฐในทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ    

 

ปัจจุบันความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542  มาตรา 3  มีทังสิน  11 มูลฐานความผิด ได้แก่ 

(1)  ความผิดเกียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู ้กระทําความผิดเกียวกับยาเสพติด 

(2)  ความผิดเกียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเกียวกับการเป็นธุระ

จัดหา ล่อไป หรือพาไปเพือการอนาจารหญิงและเด็ก เพือสนองความใคร่ของผู ้ อืนและความผิดฐาน

พรากเด็กและผู ้ เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า

หญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที

เกียวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพือให้บุคคลนันกระทําการค้าประเวณี หรือความผิด

เกียวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู ้ดูแลหรือผู ้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถาน

การค้าประเวณี หรือเป็นผู ้ควบคุมผู ้กระทําการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

(3)  ความผิดเกียวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินทีเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

(4)  ความผิดเกียวกับการย ักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทํา

โดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

                                                
65   สีหนาท  ประยูรรัตน.์  (2544 ).  คําอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542  พิมพ์ครังที 2.  หน้า 72. 
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หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ ง

กระไทําโดย กรรมการ ผู ้จ ัดการ หรือบุคคลใด ซึงรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกียวข้องในการ

ดําเนินงานของสถาบันการเงิน นัน 

(5)  ความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ

หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีหรือทุจริตต่อหน้าทีตามกฎหมายอืน 

(6)  ความผิดเกียวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ทีกระทําโดยอ้างอ ํานาจอังยี หรือ

ซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(7)  ความผิดเกียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(8)  ความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(9)  ความผิดเกียวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกียวกับ

การเป็นผู ้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจ ํานวนผู้ เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการ

เล่นแต่ละครังเกินกว่าหนึงร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบ

ล้านบาทขึนไป 

(10)  ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 255066  

                                                
66  มาตรา 53  ห้ามมิให้ผู ้สมัครหรือผู ้ใดกระทําการอย่างหนึงอย่างใดเพือจูงใจให้ผู ้ มีสิทธิ

เลือกตังลงคะแนนเสียงเลือกตังให้แก่ตนเอง หรือผู ้สมัครอืน หรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว ้น

การลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี 

  (1) จัดทํา ให ้เสนอให ้สัญญาว่าจะให ้หรือจัดเตรียมเพือจะให ้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

อืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ แก่ผู ้ ใด 

  (2) ให ้เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใดไม่ว่าจะโดยตรง

หรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ ว ัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอืนใด 

  (3) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรืนเริงต่าง ๆ 

  (4) เลียงหรือรับจะจัดเลียงผู ้ ใด 

  (5) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด

ในคะแนนนิยมของผู ้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

DPU



 113 

(11)  ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255167 

ทังนี ความผิดตามมูลฐานที (10) เป็นความผิดทีได้บัญญัติไว ้ในมาตรา 53(1) หรือ 

(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. 2550 และ 

ความผิดมูลฐานที (11) จะเป็นความผิดทีได้บัญญัติไว ้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  

ในบทนีจะกล่าวถึงเฉพาะกรณีความผิดมูลฐานที (8) ความผิดเกียวกับการก่อการร้าย

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1 - 135/4  ซึงเป็นความผิดฐานก่อการร้ายและหมายความ

รวมไปถึงการกระทําความผิดในขันการตระเตรียมการก่อการร้าย  การสนับสนุนการก่อการร้าย 

หรือการเป็นสมาชิกคณะบุคคลผู้ก่อการร้ายด้วย  เมือพิจารณาจากอนุสัญญาและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศจะพบว่า ไม่มีการให้ค ํานิยามทีชัดเจนของคําว่า “การก่อการร้าย” แต่ในกฎหมาย

ภายในของประเทศต่าง ๆ เกียวกับความผิดก่อการร้าย ตามหลักการตีความกฎหมายอาญาทีจะต้อง

ตีความกฎหมายอาญาโดยเคร่งครัด   เพือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพประชาชน  การกําหนด

ความผิดฐานก่อการร้ายในกฎหมายอาญาภายในประเทศแต่ละประเทศจึงจําเป็นต้องกําหนดนิยาม

และองค์ประกอบความผิดทางอาญาอย่างชัดเจน  ในส่วนของประเทศไทยก่อนทีจะมีการแก้ไข

เพิมเติมพระราชกําหนดแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546  การก่อการร้ายถือเป็น

รูปแบบหนีงของสมาคมอังยี แต่ความผิดฐานอังยี ตามมาตรา 209  ไม่ครอบคลุมถึงการก่อการร้าย 

เพราะ “คณะบุคคล” ในความผิดฐานเป็นอังยี หมายถึง คณะบุคคลในประเทศ หรือสมาคมอังยีใน

ประเทศ68  ทังนี การก่อการร้ายเป็นความผิดทีมีลักษณะเฉพาะโดยมุ่งเน้นการใช้ความรุนแรงในการ

กระทําต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและก่อให้เกิดความ

หวาดกลัวต่อประชาชนในประเทศ  จึงเป็นกรณีจําเป็นทีต้องบัญญัติกฎหมายลงโทษเป็นการเฉพาะ  

โดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญา  ซึงได้ก ําหนดโทษและ

ความผิดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี  

                                                                                                                                       
  ความผิดตาม (1) หรือ (2) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และใหค้ณะกรรมการการเลือกตังมีอ ํานาจส่งเรืองให้สํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหน้าทีได้ 
67  มาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.  2551 บัญญัติ

ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินีเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
68   คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  พิมพ์ครังที 9  หน้า 688. 
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1)  ความผิดฐานก่อการร้าย   

 “มาตรา 135/1  ผู ้ ใดกระทําการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี 

 (1)  ใช้ก ําลังประทุษร้าย หรือกระทําการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด  ๆ

 (2)  กระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่ง

สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

 (3)  กระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึงรัฐใด หรือ

ของบุคคลใด หรือต่อสิงแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่าง

สําคัญ 

 ถ้าการกระทํานันได้กระทําโดยมีความมุ่งหมายเพือขู ่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย 

รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพือสร้างความปันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

ผู ้นันกระทําความผิดฐานก่อการร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ ําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตังแต่

สามปีถึงยีสิบปี และปรับตังแต่หกหมืนบาทถึงหนึงล้านบาท 

 การกระทําในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย ้ง หรือเคลือนไหวเพือเรียกร้อง

ให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการ

กระทําความผิดฐานก่อการร้าย” 

 ความผิดฐานก่อการร้ายตาม มาตรา 135/1  แต่ละอนุมาตรามีความแตกต่างกันโดย

สินเชิงจนกล่าวได้ว่าความผิดฐานก่อการร้ายแบ่งออกเป็นสามฐานความผิด โดยสามารถแบ่งการ

พิจารณาไดด้ังนี69 

 ก.  ตามมาตรา 135/1 อนุมาตรา (1)  องค์ประกอบของความผิดฐานนี คือ “การที

บุคคลใช้ก ําลังประทุษร้าย หรืออันตรายร้ายแรงต่อร่ายกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ โดยเจตนา 

และโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพือขู ่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบางต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง

ประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือเพือสร้างความ

ปันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน”  

 องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลใช้ก ําลังประทุษร้าย 

หรือกระทําการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพ 

ของบุคคลใด ๆ 

                                                
69  คณิต ณ นคร.  เล่มเดิม.  หน้า 692 - 698. 
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 องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนีมี 2 ประการ คือ 1. เจตนา กล่าวคือ 

ผู ้กระทําต้องรู้ว่าการกระทํานันเป็นการกระทําทีเป็นความผิดทีเป็นการทําอันตรายหรืออันตราย 

และผู ้กระทําต้องการกระทําเช่นนัน  2. มูลเหตุชักจูงใจ เพือขู ่เข็ญรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง  

หรือเพือสร้างความปันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

 ตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทนี เช่น การลอบสังหารตํารวจ ทหาร ข้าราชการ

ครู และประชาชนในเขตพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู ้กระทํามีความมุ่งหมายทีจะให้

ประชาชนทีอยู่ในพืนทีเกิดความหวาดกลัว ไม่กล้าอยู่ในพืนทีหรือไม่กล้าให้ความร่วมมือกับทางรัฐ 

เป็นต้น 

ข.  ตามมาตรา 135/1 อนุมาตรา (2)  องค์ประกอบของความผิดฐานนี คือ การที

บุคคลกระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบ

โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ 

เพือขู ่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําการ

หรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรายแรง หรือเพือสร้างความปันป่วนโดยให้

เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

 องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลกระทําการใดอัน

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือ

โครงสร้างพืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

 องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนีมี 2 ประการ คือ 1. เจตนา กล่าวคือ 

ผู ้กระทําต้องรู้ว่าการกระทํานันเป็นการกระทําอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ระบบขนส่ง

สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ และผู ้กระทํา

ต้องการกระทําเช่นนัน  2. มูลเหตุชักจูงใจ เพือขู ่เข็ญรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ  หรือเพือสร้างความปันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

 ตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทนี เช่น การลอบวางเพลิงสถานีส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลือนที การลอบวางระเบิดสถานีไฟฟ้า การลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ หรือรางรถไฟ ใน

เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การลอบวางระเบิดท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เป็นต้น 

ค.  ตามมาตรา 135/1 อนุมาตรา (3)  องค์ประกอบของความผิดฐานนี คือ การที

บุคคลกระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึงรัฐใด หรือบุคคลใด หรือต่อ

สิงแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสําคัญ 
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 องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลกระทําการใดอัน

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึงรัฐใด หรือบุคลใด หรือต่อสิงแวดล้อม อันก่อให้เกิด

หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสําคัญ 

 องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนีมี 2 ประการ คือ 1. เจตนา กล่าวคือ 

ผู ้กระทําต้องรู้ว่าการกระทํานันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึงรัฐใด หรือบุคคลใด 

หรือต่อสิงแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และผู ้กระทํา

ต้องการกระทําเช่นนัน  2. มูลเหตุชักจูงใจ เพือขู ่เข็ญรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพือ

สร้างความปันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

 ตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทนี เช่น  การลอบทําลายท่อส่งก๊าซ การลอบวาง

ระเบิดทางรถไฟจนไม่สามารถเดินทางขนส่งได้ การระเบิดโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 

 นอกจากนีในมาตรา 135/1 วรรคสอง มีการกําหนดข้อยกเว ้นของความผิดฐาน

ก่อการร้ายไว้ว่า  การกระทําในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย ้งหรือเคลือนไหวเพือเรียกร้อง 

ให้รัฐช่วยเหลือ หรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการ

กระทําความผิดฐานก่อการร้าย 

2)  ความผิดฐานขูเ่ข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย (มาตรา 135/2 อนุมาตรา (1)) และ

ความผิดฐานสะสมกําลัง (มาตรา 135/2 อนุมาตรา (2)) บัญญัติไวด้ังนี 

 “มาตรา 135/2  ผู ้ ใด 

 (1)  ขู ่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชือได้ว่าบุคคลนัน

จะกระทําการตามทีขู ่เข็ญจริง หรือ 

 (2)  สะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการ

ก่อการร้าย ตระเตรียมการอืนใด หรือสมคบกัน เพือก่อการร้าย หรือกระทําความผิดใด ๆ อันเป็น

ส่วนของแผนการเพือก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู ้จะ

ก่อการร้ายแล้วกระทําการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 

 ผู ้นันต้องระวางโทษจําคุกตังแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตังแต่สีหมืนบาทถึงสองแสน

บาท” 

 ความผิดฐานก่อการร้ายตาม มาตรา 135/2  สามารถแบ่งการพิจารณาได้ดังนี 

 ก.  ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย ตามมาตรา 135/2 อนุมาตรา (1)  

องค์ประกอบของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลขู่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์

อันควรเชือได้ว่าบุคคลนันจะกระทําการตามทีขู ่เข็ญจริง โดยเจตนาขู ่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย 
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องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลขู่เข็ญว่าจะกระทํา

การก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชือได้ว่าบุคคลนันจะกระทําตามทีขู ่เขญ็จริง  ซึงการขู ่เข็ญ 

คือ การกระทําว่าจะเกิดอันตรายในอนาคต 

องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนี คือ เจตนาขู ่เข็ญว่าจะกระทําการก่อ

การร้ายโดยมีพฤติการณ์อันควรเชือได้ว่าจะกระทําตามทีขู ่เข็ญจริง 

การกระทําความผิดเกียวกับการขู ่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้ายตามมาตรา 

135/2 (1) หมายความว่าเป็นการแสดงให้ปรากฏและเป็นทีเข้าใจแก่ผู ้ อืนว่าจะมีการกระทําการก่อ

การร้ายโดยมีพฤติกรรมอันควรเชือได้ว่าจะกระทําการก่อการร้ายตามทีขู ่เข็ญจริง เช่น กรณีกลุ่มโจร

ก่อการร้ายส่งจดหมายข่มขู ่ชาวบา้นในเขตพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะทําลายทรัพยสิ์น ฆ่า 

หรือทําร้ายชาวบ้าน ซึงในขณะทีทําการขู ่เข็ญสถานการณ์ในพืนทีก็มีความรุนแรงอยู่แล้วจึงถือว่ามี

พฤติการณ์อันควรเชือว่าจะมีการรกระทําตามทีขู ่เข็ญจริง 

 ข.  ความผิดฐานสะสมกําลัง ตามมาตรา 135/2 อนุมาตรา (2)  องค์ประกอบของ

ความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลสะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับ

การฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอืนใด หรือสมคบกันเพือก่อการร้าย หรือกระทําการใด ๆ อัน

เป็นส่วนของแผนการเพือก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการก่อการร้าย หรือรู้ว่า

จะก่อการร้ายแล้วกระทําการใดอนัเป็นการช่วยปกปิดไว้ โดยเจตนา 

องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลสะสมกําลังพลหรือ

อาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอืนใด หรือ

สมคบกันเพือก่อการร้าย หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพือก่อการร้าย  หรือยุยง

ประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีการจะก่อการร้ายแล้วกระทําการใดอันเป็นการ

ช่วยปกปิดไว ้

องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนี คือ เจตนาขู ่เข็ญว่าจะกระทําการก่อ

การร้ายโดยมีพฤติการณ์อันควรเชือได้ว่าจะกระทําตามทีขู ่เข็ญจริง 

การกระทําความผิดเกียวกบัการขู ่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้ายตามมาตรา 

135/2 (1) หมายความว่าเป็นการแสดงให้ปรากฏและเป็นทีเข้าใจแก่ผู ้ อืนว่าจะมีการกระทําการก่อ

การร้ายโดยมีพฤติกรรมอันควรเชือได้ว่าจะกระทําการก่อการร้ายตามทีขู ่เข็ญจริง เช่น กรณีกลุ่มโจร

ก่อการร้ายส่งจดหมายข่มขู ่ชาวบา้นในเขตพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะทําลายทรัพย์สิน ฆ่า 

หรือทําร้ายชาวบ้าน ซึงในขณะทีทําการขู ่เข็ญสถานการณ์ในพืนทีก็มีความรุนแรงอยู่แล้วจึงถือว่ามี

พฤติการณ์อันควรเชือว่าจะมีการรกระทําตามทีขู ่เข็ญจริง 
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ซึงการกระทําความผิดฐานสะสมกําลัง ตามมาตรา 135/2 อนุมาตรา (2) สามารถ

แบ่งความผิดดังนี 

-  สะสมกําลังพลหรืออาวุธเพือก่อการร้าย 

  การสะสมกําลังพล หมายถึง  การรวบรวมกําลังผู ้คนให้มากขึน  โดยไม่

พิจารณาถึงจํานวนว่ามากน้อยเพียงใด 

  การสะสมอาวุธ  หมายถึง การรวบรวมอาวุธ โดยสภาพและทีไม่เป็นอาวุธโดย

สภาพ เช่น ปืน ระเบิด กระสุนปืน ตะปู  

  ทังนีจะต้องพิจารณาถึงเจตนาพิเศษด้วย70  กล่าวคือจะต้องเป็นการสะสมกําลัง

พล หรืออาวุธโดยมีเจตนาเพือก่อการร้ายหรือกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ งตามทีระบุไว้ใน

มาตรา 135/1  

-  จัดการหรือรวบรวมทรัพย์สินเพือก่อการร้าย 

  ผู ้กระทําจะต้องมีเจตนาพิเศษ โดยประสงค์จะจัดการหรือรวบรวมทรัพย์สิน

เพือกระทําการก่อการร้ายหรือกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุไว้ในมาตรา 135/1  

-  ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย 

  การให้การฝึกการก่อการร้าย หมายถึง เป็นผู ้ฝึก ผู ้จ ัดการสถานที หรือ

สนับสนุนในการฝึกการก่อการร้ายให้แก่สมาชิกเพือให้มีความรู้ความเข้าใจและความชํานาญ

เกียวกับการใช้อาวุธ ยุทธวิธี รูปแบบและวิธีการก่อการร้าย 

  การรับการฝึกการก่อการร้าย หมายถึง การยินยอมเข้ารับการฝึกเกียวกับการใช้

อาวุธ ยุทธวิธี รูปแบบและวิธีการก่อการร้าย 

  ทังการให้และการรับการฝึกการก่อการร้ายจะต้องมีเจตนาทีจะนําไปใช้ในการ

ก่อการร้ายหรือกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุไว้ในมาตรา 135/1  

 -  ตระเตรียมการอืนใดหรือสมคบกันเพือการก่อการร้าย 

   การตระเตรียมการอืนใดเพือก่อการร้าย หมายถึง การกระทําอย่างหนึงอย่างใด

เพือความสะดวกในการกระทําความผิดหรือการตระเตรียมเพือให้การกระทําความผิดนันสามารถ

จะเป็นผลได้ ซึงในทีนีคือ มีเจตนาพิเศษ เพือก่อการร้าย เช่น การประชุมวางแผนการก่อการร้าย การ

สะสมกําลังพลและอาวุธ เป็นต้น ซึงโดยปกติแล้วการตระเตรียมกระทําความผิดโดยทัวไปย ังไม่

เป็นความผิดเพราะย ังไม่มีการลงมือกระทําความผิดตามทีเจตนาไว้ เป็นเพียงการกระทําการใด ๆ 

ก่อนลงมือกระทําความผิดแต่กฎหมายได้ก ําหนดให้การตระเตรียมการกระทําความผิดในบาง

                                                
70  สุปัน  พูลพัฒน.์  (2532).  คําอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายอาญา เล่ม 2. หน้า 24. 
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ประเภทเป็นความผิดแล้ว เช่น การตระเตรียมการเพือเป็นกบฏ การตระเตรียมการเพือกระทํา

ความผิดต่อความมันคงของรัฐ การตระเตรียมการวางเพลิง เป็นต้น ซึงต่างก็เป็นความผิดทีมีลักษณะ

ร้ายแรง71   

  การสมคบเพือก่อการร้ายนันการสมคบกัน หมายถึง  การทีบุคคลตังแต่ 2 คน

ขึนไปร่วมกระทําการคบคิดกันเพือการใดการหนึง ซึงหากพิจารณาความผิดฐานตระเตรียมกับการ

สมคบเพือกระทําความผิดจะเห็นว่ามีความแตกต่างกนั กล่าวคือ หากผู ้กระทําเพียงแต่แสดงเจตนา

ร่วมกันตกลงใจว่าจะกระทําความผิดก็เป็นการสมคบซึงอยู่ในขนัแสดงเจตนาเท่านัน แต่ถ้าในการ

แสดงเจตนาตกลงใจร่วมกันว่าจะกระทําความผิดนันหากได้มีการตกลงกําหนดการทีจะกระทํา

ต่อไปเพือให้เกิดความผิดสําเร็จถึงจะถือว่าเป็นการตระเตรียมการ 

-  กระทําความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนหนึงของแผนการเพือการก่อการร้าย 

  การกระทําทีจะถือว่าเป็นการกระทําความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการ

เพือก่อการร้ายต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งขึนมาก่อนโดยผู ้กระทํารู้ว่าเป็นส่วนหนึ งของ

แผนการเพือก่อการร้าย เช่น ทําร้ายยามเพือให้บุคคลอืนเข้าไปลักอาวุธ เป็นต้น  

 -  ยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย 

  การยุยงประชาชน คือ การชักชวน หรือจูงใจให้ประชาชนกระทําการใดหรือ

งดเว ้นกระทําการใด โดยเจตนาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ซึงอาจกระทําโดย

อุบายหลอกลวง หรือวธีิใด ๆ ก็ได้  

 -  รู้ว่ามีผู ้ ก่อการร้ายและกระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือปกปิดไว้ 

  ความผิดนีจะต้องมีการกระทําทีแสดงให้เห็นว่าเป็นการช่วยปกปิดไว้ เช่น

เจ้าหน้าทีรัฐสอบถามก็ตอบว่าไม่รู้ทังทีตนเองรู้ว่าผู ้ ก่อการร้ายคือบุคคลใด หรือหลบซ่อนอยู่ทีใด 

หรือทําหน้าทีเป็นสายลับหรือสายข่าวให้ผู ้ ก่อการร้าย หรือให้ทีประชุม หรือทีพักให้แก่ผู ้ ก่อการร้าย 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากรู้แต่ไม่บอกเพราะกลัวทีจะถูกฆ่า หรือถูกทําร้าย หรือกลัวเพราะถูกข่มขู ่

ไว ้ก็ย ังไม่อาจถือได้ว่ามีความผิดตามฐานนี 

3)  ความผิดฐานเป็นผู ้สนับสนุนการก่อการร้าย ได้บัญญัติไว ้ใน มาตรา 135/3 ดังนี 

 “มาตรา 135/3 ผู ้ ใดเป็นผู ้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา 135/1  หรือ

มาตรา 135/2  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนัน ๆ” จะเห็นได้ว่ากฎหมายกําหนดให้

ผู ้สนับสนุนการก่อการร้ายได้รับโทษเช่นเดียวกับตัวการ ซึงต่างจากความผิดฐานสนับสนุนการ

กระทําความผิดอาญาอืนโดยทัวไปทีกําหนดโทษน้อยกว่าตัวการ 

                                                
71  จิตติ ติงศภัทย.์  (2546).  กฎหมายอาญาภาค 1.  หน้า 307. 
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4)  ความผิดฐานเป็นสมาชิกคณะบุคคลทีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย ได้

บัญญัติไว ้ในมาตรา 135/4 ดังนี 

 “มาตรา 135/4  ผู ้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึงมีมติของหรือประกาศภายใต้

คณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติก ําหนดให้เป็นคณะบุคคลทีมีการกระทําอันเป็นการก่อ

การร้าย และรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู ้นันต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึงแสนสีหมืนบาท” 

 องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี คือ การทีบุคคลเป็นสมาชิกคณะบุคคล

ซึงมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติ ก ําหนดให้เป็นคณะ

บุคคลทีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย และรัฐบาลไทได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือ

ประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว 

 องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนี คือ การทีผู ้กระทํารู้ว่าคณะบุคคลทีตน

สังกัดเป็นคณะบุคคลทีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย และผู ้กระทําต้องการเป็นสมาชิกคณะ

บุคคลทีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายนัน 

 ความผิดฐานนีเพียงแต่เป็นสมาชิกของคณะบุคคลทีมีการกระทําอันเป็นการก่อ

การร้ายตามทีคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติหรือประกาศกําหนดและรัฐบาล

ไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวก็นับว่าเป็นความผิดแล้ว แม้ย ังไม่ได้ลงมือ

กระทําความผิดใด ๆ ก็ตาม  

 ขันตอนการดําเนินการของประเทศไทย   เมือกระทรวงต่างประเทศได้รับรายชือ

บุคคลและคณะบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับการก่อการร้าย ตามทีคณะกรรมการทีจัดตงัขึนตามมติ

คณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติที 1267 (1999) ได้ประกาศหรือแก้ไขเพิมเติมรายชือ

ดังกล่าวแล้ว ก็จะนําเสนอต่อทีประชุมคณะรัฐมนตรีเพือให้มีมติเห็นชอบกับมติหรือประกาศ

ดังกล่าว ซึงจะส่งผลให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีรายชือตามมติหรือประกาศนันเป็นผู ้มีความผิด

และต้องรับโทษตามมาตรา 135/4 ทันที  แม้ว่าจะมิได้กระทําความผิดใด ๆ ภายในราชอาณาจักร

ไทยก็ตาม 

 คณะกรรมการทีจัดตังขึนตามข้อมติคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติที 

1267 (1999) ได้ประกาศรายชือของบุคคลและคณะบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับการก่อการร้าย

เพือทีจะใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับประเทศสมาชิกในการระแวดระวังภยัหรืออาจใช้เป็นฐานข้อมูล
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ในการกําหนดโทษเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย จากข้อมูลเมือวันที 24 

มีนาคม 2552 โดยการแบ่งรายชือออกเป็นกลุ่ม72 ดังนี 

 (1)  รายชือบุคคลในสังกัดหรือเกียวข้องกับกลุ่ม Taliban จ ํานวน 142 รายชือ 

 (2)  รายชือคณะบุคคลในสังกัดหรือเกียวข้องกับกลุ่ม  Taliban  จ ํานวน 0 รายชือ (none) 

 (3) รายชือบุคคลในสังกัดหรือเกียวข้องกับองค์กร Al-Qaida และ จ ํานวน 254 

รายชือ 

 (4)  รายชือและคณะบุคคลในสังกัดหรือเกียวข้องกับองค์กร  Al-Qaida จ ํานวน 

111 รายชือ 

 เมือพิจารณาการแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกียวกับการก่อ

การร้ายดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่าเป็นการเพิมเติมเฉพาะฐานความผิดเกียวกับการก่อการร้าย โดย

ไม่มีการแก้ไขเปลียนแปลงเรืองวธีิพิจารณาคดีความผิดเกียวกับการก่อการร้ายแต่อย่างใด จึงมี

ข้อสังเกตเกียวกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี 

 การกําหนดฐานความผิดรวมและการกําหนดโทษไวอ้ย่างกว้างขวางอาจส่งผล

กระทบต่อปัญหาเรืองสิทธิเสรีภาพของผู ้ต้องหาเกินสมควร เมือพิจารณามาตรา 135/1 ซึงเป็นฐาน

ความผิดหลกัของกฎหมายป้องกันการก่อการร้ายแล้วจะพบว่าเป็นมาตราทีก ําหนดลักษณะการ

กระทําความผิดไว้กว ้างขวางหลายประเภทมาก  เริมตังแต่การประทุษร้ายชีวิตร่างกายไปจนถึงการ

ทําให้ทรัพย์สินเสียหาย    และนอกจากนีกฎหมายกําหนดโทษไว้กว ้างขวางมากตังแต่จ ําคุกน้อยสุด

คือสามปีไปจน ถึงประหารชีวิต     การกําหนดฐานความผิดและโทษไว้อย่างกว้างขวางในมาตรา

เดียวเช่นนีอาจเป็นผล เสียต่อประชาชนได้   เพราะเป็นการให้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางต่อเจ้าหน้าที

รัฐทีเกียวข้องกับ คดี  ไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการและศาล  

 การก่อการร้ายนันมีหลายรูปแบบตังแต่การจีเครืองบินชนตึกทําให้มีผู ้บาด เจ็บล้ม

ตายไปจนกระทังการทําลายทรัพย์สินทําให้เกิดอันตรายทางเศรษฐกิจโดยไม่มีแม้ผู ้บาดเจ็บ ความ

รุนแรงของการก่อการร้ายจึงมีระดับความรุนแรงตังแต่น้อยไปจนถึงมากมายมหาศาล ทําให้มีการ

กําหนดโทษขันตํ าตังแต่จ ําคุกตังแต่ 3 ปี จนถึงขันประหารชีวิตอยู่ในมาตราเดียว เมือผู ้ต้องหาถูก

กล่าวหาว่าเป็นผู ้ ก่อการร้ายแล้วไม่ว่าผู ้นันจะทําการก่อการร้ายรุนแรงขันใด   ก็จะต้องถูกกล่าวหา

ด้วยมาตรา 135/1 ทุกกรณีไป  ผลก็คือ  ผู ้ต้องหาจะต้องได้รับความลําบากมากขึนสองประการคือ   

ประการทีหนึง เรืองของระยะเวลาการฝากขังทีตนอาจต้องถูกฝากขังด้วยระยะเวลาทียาวนานขึน   

กล่าวคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 ก ําหนดว่าคดีความผิดอาญาทีอัตราโทษ

                                                
72   http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 
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จ ําคุกไม่ถึง10 ปี  ศาลมีอ ํานาจฝากขังผู ้ต้องหารวมแล้วไม่เกิน 48 ว ัน  แต่ในคดีทีอัตราโทษจําคุก

ตังแต่ 10 ปีขึนไป  ศาลมีอ ํานาจฝากขังผู ้ต้องหาได้ถึง 84 ว ัน  ทําให้ผู ้ต้องหาทีถูกกล่าวหาว่าก่อการ

ร้ายทีมีผลเล็กๆน้อยๆก็ต้องติดคุก ก่อนพิพากษาเป็นระยะเวลานานขึน ประการทีสองเรืองของการ

ขอประกันตัว  ผู ้ต้องหาทีถูกกล่าวหาตามมาตรา 135/1 นีอาจต้องหาหลักทรัพย์มาขอประกันตัวที

มากขึนเพราะถือว่าเป็นคดีอุฉกรรจ์ มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตและอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ประกันอีก

ด้วย  ตัวอย่างเช่น ถ้าผู ้ต้องหาทีทําลายทรัพย์สินของราชการทีถูกตังข้อหาก่อการร้าย  วิธีการก่อน

ชันศาลของผู ้ต้องหารายนันจะต้องเผชิญไม่ว่าจะฝากขังหรือขอประกันตัวต้องใช้หลักเกณฑ์

เดียวกับผู ้ ก่อการร้ายระดับถล่มตึก World Trade Center เลยทีเดียว   ดังนัน การกําหนดอัตราโทษให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมและผลของการก่อการร้าย  โดยการกําหนดโทษจําคุกและปรับในระดับ

หนึงสําหรับพฤติกรรมการก่อการร้ายทัวไป    และบัญญัติเพิมเติมในทํานองว่า การก่อการร้ายทีเป็น

เหตุให้ผู ้ อืนถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัสต้องระวาง โทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต  

อันเป็นลักษณะของเหตุเพิมโทษ   เพือให้แยกข้อหาเป็นอย่างน้อยเป็นสองข้อ   อันเป็นการคุ้มครอง

สิทธิผู ้ต้องหาและเป็นการปฏิบัติต่อผู ้ต้องหาในชันก่อน พิจารณาให้เหมาะสมกับนําหนักความผิด

ทีได้กระทํา 

 อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค ําวินิจฉัยที 29-30/2547 โดยสรุปสาระสําคัญได้

ว่า “การทีพระราชกําหนดนีบัญญัติให้การกระทําการก่อการร้ายเป็นความผิดในประมวลกฎหมาย

อาญาก็มิได้เป็นการกระทําทีกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลผู ้สุจริตเกินสมควร เนืองจากการ

พิสูจน์การกระทําผิดต้องอยู่ในหลักเจตนา มิใช่รัฐ หรือเจ้าหน้าทีของรัฐจะสามารถกระทําการ

ลงโทษผู้หนึงผู ้ ใดได้ตามอําเภอใจแต่จะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมปกติซึงศาลจะเป็นผู ้วินิจฉัย

ทังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่าได้มีกระทําความผิดและเข้าองค์ประกอบทีจะตอ้งรับโทษตาม

กฎหมายหรือไม่  อันเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ การดําเนินการของ

เจ้าหน้าทีย ังต้องอยู่ภายในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น การจับ 

รวมถึงต้องมีการพิสูจน์การกระทําความผิดโดยกระบวนการยุติธรรมตามปกติกฎหมายทังสองฉบบั

ได้วางหลักกระกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้มากพอสมควรโดยทีหลักการสําคัญในกฎหมาย

อาญาและกฎมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าวได้นํามาบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย และ

หากเจ้าหน้าทีผู ้หนึ งผู ้ใดใช้อ ํานาจหน้าทีของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีกระบวนการทาง

กฎหมายทีจะลงโทษเจ้าหน้าทีผู ้นันได”้  จึงเป็นการยืนย ันว่ากฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติให้เป็น

การกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลผู ้ สุจริตเกินควร  

 การบัญญัติความผิดเกียวกับการก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีผลให้การตระเตรียม  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
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การร้าย เป็นความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย แต่เนืองจากบทบัญญัติ

ทีใช้อยู่ย ังไม่เพียงพอทีจะนํามาบังคับใช้ในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือ

หมดสินไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการทีอาชญากรรมย ังสามารถนําเงินและ

ทรัพย์สินทีได้มาจากการกระทําความผิดในแต่ละคราวมาใช้ในการสนับสนุนการกระทําความผิด

ได้อีก จึงได้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 

2551  โดยแก้ไขเพิมเติมคํานิยามของคําว่า “ทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผดิ”  จากเดิมทีจะมี

ความหมายเพียงว่า  เงินหรือทรัพย์สินทีได้มาจากการกระทําซึงเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการ

สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทําซึงเป็นความผิดมูลฐาน  แต่ความหมายใหม่ได้ขยายเพิมว่า  เงิน

หรือทรัพย์สินทีได้มาจากการกระทําซึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการ

สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทําซึงเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและให้

รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินทีได้ใช้หรือมีไว้เพือใช้หรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (8)  

จากบทนิยามทีเพิมเติมใหม่ได้บัญญัติขยายความให้เห็นชัดเจนว่า  เงินหรือทรัพย์สินทีได้ใช้หรือมี

ไว้เพือใช้หรือสนับสนุนการกระทําความผิดความผิดฐานฟอกเงิน ถือเป็นทรัพย์สินทีเกียวกับการ

กระทําความผิดทังสิน 

 การกระทําความผิดในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องมี

มูลเหตุแห่งการกระทําความผิดคือ การก่อการร้าย และการกระทําความผิดฐานก่อการร้ายจะต้องมี

เจตนาพิเศษคือมีความมุ่งหมายเพือขู ่เข็ญ หรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพือ

สร้างความปันป่วน เพือให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนโดยใช้ก ําลังประทุษร้าย หรือกระทํา

การใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด 

ๆ ดังนัน องค์ประกอบแรกทีสําคัญคือจะต้องมีความผิดฐานก่อการร้าย จากนันจึงพิจารณาว่าเป็น

การตระเตรียมการอืนใดเพือก่อการร้ายหรือไม่  เนืองจากการกระทําอย่างหนึงอย่างใดเพือความ

สะดวกในการกระทําความผิดหรือการตระเตรียมเพือให้การกระทําความผิดนันสามารถจะเป็น

ผลได้ จะต้องมีเจตนาพิเศษเพือก่อการร้าย เช่น การประชุมวางแผนการก่อการร้าย การสะสมกําลัง

พลและอาวุธ เป็นต้น  การทีองค์กรทีไม่แสวงหากําไรมีการตระเตรียมเงินไว้สําหรับใช้ในการ

อํานวยความสะดวกหรือสนับสนุนการก่อการร้ายก็ถือเป็นการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน  และ

เงินทีใช้สนับสนุนก็ถือเป็นทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิดทีสามารถนํามาตรการทางแพ่ง

ในการริบทรัพย์สิน รวมถึงมาตรการในการสกัดกันการฟอกเงินอืน  ๆมาบังคับใช้กับองค์กรทีไม่

แสวงหากําไรดังกล่าวได้  ดังนัน การติดตามร่องรอยทางการเงินขององค์กรก่อการร้าย การพิสูจน์

ถึงเจตนาของการนําเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในกิจการของการก่อการร้ายเป็นสิงทีทําได้ยาก  เพราะ
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โดยลักษณะของการนําเงินจากองค์กรทีไม่แสวงหากําไรไปใช้ในองคก์รก่อการร้ายนัน เงินทีได้รับ

มาจากการสนับสนุนนันมักถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีหนึงนําไปใช้ในการสนับสนุนการก่อ

การร้ายโดยตรง และอีกส่วนหนึ งนําไปเพือลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพือนําเอาดอกผลทีเกิดจาก

กิจการนันไปใช้สนับสนุนการก่อการร้ายในภายหลัง  ดังนัน การติดตามร่องรอยทางการเงินจึงต้อง

อาศัยมาตรการทางกฎหมายทีรัดกุมอย่างยิง แต่ในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อ

สิทธิของผู ้ ทีกระทําการโดยสุจริตด้วยเช่นกัน   

4.1.2 ข้อจํากัดในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เนืองจากมีองค์กรเฉพาะกิจเพือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหลายหน่วยงาน

ตังอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก  แต่ละหน่วยงานได้วางแนวทางในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพือ

ปราบปรามการฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมและกลุ่มการก่อการร้ายแตกต่างกันไป  แต่อย่างไร

ก็ดีกฎหมายทีเกียวข้องกับการเข้าไปบังคับกับแหล่งเงินทุนขององค์กรอาชญากรรมและกลุ่มการก่อ

การร้ายมีมาตังแต่อนุสัญญาของสหประชาชาติเกียวกับการควบคุมยาเสพติดและวัตถุมีฤทธิต่อจิต

ประสาท ค.ศ.1988 หรืออนุสัญญากรุงเวียนนา โดยมาตรการทีใช้ในการปราบปรามเงินทุนของ

องค์กรอาชญากรรมและกลุ่มการก่อการร้าย ก็ใช้แนวทางเดียวกับมาตรการปราบปรามแหล่งเงินทุน

ทีได้จากการค้ายาเสพติดภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนานีนันเอง   

การกระทําความผิดในรูปขององค์กรอาชญากรรม ส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากการ

ลักลอบค้ายาเสพติด รายได้ทีมาโดยผิดกฎหมายสามารถกลับมาสู่องค์กรอาชญากรรม  รายได้

เหล่านันสามารถทําให้ผู ้ประกอบอาชญากรรมนําไปใช้หมุนเวียน หรือนําไปประกอบอาชญากรรม

อืนๆ ทีร้ายแรงต่อไปได้อีก  การลักลอบค้ายาเสพติดมีความเกียวพันกับองค์กรอาชญากรรม  และมี

รูปแบบการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  มิได้กระทําความผิด

เฉพาะภายในประเทศใดประเทศหนึงเท่านัน  แต่มีเครือข่ายโยงใยอยู่ทัวโลก    รายได้หรือ

ผลตอบแทนทีได้รับจึงมีมูลค่ามากมายมหาศาล  ผู ้กระทําความผิดมักจะเปลียนแปลงรายได้ทีได้มา

ให้เป็นทรัพย์สินอย่างอืนหรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน  ๆ เพือจะปกปิดแหล่งทีมา หรือนําเงิน

ทีได้จากค้ายาเสพติดไปฟอกให้กลายเป็นเงินทีสะอาด  โดยวิธีการต่างๆ เช่น  การขนเงินสดออก

นอกประเทศ การตังธุรกิจทีถูกกฎหมายขึนบังหน้า  การนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รายได้

ทีผ่านการฟอกเงินทําให้กลายเป็นเงินทีสะอาด และสามารถนํากลับมาสู่องค์กรอาชญากรรมต่อไป  

เนืองจากย ังมีหลายประเทศไม่ได้ก ําหนดให้ผู ้กระทําการฟอกเงินมีความรับผิดทางอาญา  หรือย ังไม่

มีมาตรการในทางกฎหมายทีจะดําเนินการเอาผิดกับผู ้ ทีกระทําการฟอกเงินได้  ผู ้กระทําความผิดจึง

มักอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย  หลีกเลียงมิให้ถูกดําเนินการจับกุม  และยิงในปัจจุบันวิธีการในการ

ประกอบอาชญากรรมมีความรุนแรงและมีความซับซอ้นมากขึนเรือยๆ  มีการนําเอาเทคโนโลยี
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สมัยใหม่มาใช้  ทําให้การฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิงขึน  ดังนัน ปัญหาการฟอกเงินจึงควรได้รับการ

แก้ไขด้วยความร่วมมือจากนานาประเทศ  โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระดับระหว่างประเทศ

ในด้านกฎหมาย อันจะนําสู่ความร่วมมือด้านอืนๆต่อไปด้วย  เช่นการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายการส่ง

ผู ้ ร้ายข้ามแดนให้ครอบคลุมถึงความผิดฐานฟอกเงิน  การส่งเสริมความร่วมมือระดับระหว่าง

ประเทศทีจะดําเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การแลกเปลียนประสบการณ์ความรู้ใน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างประเทศ  โดยทีรูปแบบของขบวนการฟอกเงิน

ในปัจจุบันได้เปลียนแปลงไปตามภาวะการณ์ของโลก โดยอาศัยความสะดวกทางเทคโนโลยี การ

สือสารคมนาคม และช่องว่างของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  ซึงมีช่องว่างในการบังคับใช้

กับขบวนการฟอกเงินทีมีการกระทําในลักษณะข้ามชาติ ซึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542    ไม่มีบทบัญญัติในเรืองทีจะใช้กับขบวนการฟอกเงินทีกระทําในลักษณะ

ข้ามชาติ มีแต่เพียงการขยายขอบเขตไปถึงการฟอกเงินนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 673  แห่ง

พระราชบัญญัติ นี เท่านัน  หรือในเรืองการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะมีแต่ ใน

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา พ.ศ. 2535 ซึงย ังไม่เป็นการเพียงพอทีจะ

ใช้กับการร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ

กลุ่มการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิงขบวนการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ดังนัน นานา

ประเทศจึงต้องพัฒนาความร่วมมือในเรืองข้อมูลเกียวกับการดําเนินคดีภายใต้กฎหมายความร่วมมือ

ในการดําเนินคดีอาญาและต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มการก่อ

การร้ายอยู่ตลอดเวลา เพืออ ํานวยประโยชน์แก่กันในบรรดาประเทศทังหลาย 

                                                
73  มาตรา 6  ผู ้ ใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรผู ้นันจะต้อง

รับโทษในราชอาณาจักรตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ถ้าปรากฏว่า 

 (1)  ผู ้กระทําความผิดหรือผู ้ ร่วมกระทําความผิดคนใดคนหนึงเป็นคนไทยหรือมีถินทีอยู่

ในประเทศไทย 

 (2)  ผู ้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทําโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึนใน

ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู ้ เสียหาย หรือ 

 (3)  ผู ้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทํานันเป็นความผิดตามกฎหมายของ

รัฐทีการกระทําเกิดขึนในเขตอํานาจของรัฐนัน หากผู ้นันได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้

มีการส่งตัวผู ้นันออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน 

 ทังนี ให้นํามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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4.1.3  การประสานงานกับหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีหลาย

หน่วยงานทีเกียวข้อง  จึงจ ําเป็นต้องมีการประสานงานกันเพือให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

และในภาพรวมมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทีวางไว้ ทีผ่านมาเจ้าหน้าทีใน

กระบวนการยุติธรรมทีเกียวข้องในคดีฟอกเงินและริบทรัพย์สินในคดีฟอกเงินย ังมองปัญหาแบบ

แยกส่วน  กล่าวคือ  หน่วยงานทีรับผิดชอบในการดําเนินคดีฟอกเงินมีหลายหน่วยงาน  และมีการ

ปฏิบัติงานโดยยึดว ัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทีแตกต่างกัน  กล่าวคือ ในส่วนคดีอาญาฐาน

ฟอกเงินอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตํารวจ  ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานใน

คดีริบทรัพย์ทางแพ่งอยู่ในอํานาจของสํานักงาน ปปง. ในชันอัยการ  หากเป็นเรืองการดําเนินคดี

อาญาในเขตอํานาจศาลในกรุงเทพมหานคร  ก็อยู่ในอํานาจของพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน  แต่หากเป็นการดําเนินคดีอาญานอกเขตกรุงเทพมหานคร ก็จะอยู่ใน

อํานาจของพนักงานอัยการท้องทีทีเกิดเหตุ  แต่ในส่วนของคดีการขอให้ริบทรัพย์  กลับให้อยู่ใน

อํานาจของพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  สําหรับในชันศาลนัน  

หากเป็นการดําเนินคดีอาญา  ก็อยู่ในอํานาจศาลทีคดีเกิด  หากเป็นการริบทรัพย์สินทางแพ่ง  ก็ตกอยู่

ในอํานาจของศาลแพ่ง  

แต่หากคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดทางอาญาตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 

2174 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  ซึงคดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็น

                                                
74   มาตรา 21  คดีพิเศษทีจะต้องดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี 

ได้แก่คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี 
 (1)  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายทีกําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี และที

กําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย

ดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี 
(ก)  คดีความผิดทางอาญาทีมีความซับซ้อน จ ําเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน

และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
(ข)  คดีความผิดทางอาญาทีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(ค)  คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติทีสําคัญหรือ

เป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรม หรือ 
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การกระทําความผิดข้ามชาติทีสําคัญหรือเป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรม จัดเป็นการกระทํา

ความผิดทีอยู่ในคดีพิเศษ รวมทังความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินจัดเป็นความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  ดังนัน การที

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มการก่อการร้าย ซึงมีเครือข่ายการสนับสนุนทางการเงินอยู่ทัว

ทุกมุมโลก มีการเคลือนย ้ายเงินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยผ่านเครือข่ายของเงินนอกระบบ 

ไม่ว่าจะเป็น การส่งเงินโดยวิธีโพยก๊วน, Hawala, Underground  Banking, Alternative Remittance  

Business และ  Religious Organization เมือมีการกระทําความผิดฐานก่อการร้ายหรือมีการกระทํา

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็เป็นการกระทําความผิดทีจัดเป็นคดี

พิเศษทีจะต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

แต่การทีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้ามาสอบสวนในคดีพิเศษ ก็ต่อเมือพนักงานสอบสวนได้

ด ําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามอํานาจหน้าทีและพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนันเป็นคดีพิเศษ 

โดยพิจารณาตามลักษณะของการกระทําความผิดทีก ําหนดให้เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 แห่ง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พนักงานสอบสวนก็จะส่งสํานวนการสืบสวน

สอบสวนทังหมดไปย ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพือดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป หรือในกรณี

ทีพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนความผิดอาญาใด ๆ แล้วปรากฏข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานทีทําใหก้ารกระทําความผิดนันมีลักษณะเป็นคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนก็จะส่ง

                                                                                                                                       
(ง)  คดีความผิดทางอาญาทีมีผู ้ทรงอิทธิพลทีสําคัญเป็นตัวการ ผู ้ ใช้หรือผู ้สนับสนุน 
ทังนี ตามรายละเอียดของลกัษณะของการกระทําความผิดที กคพ. ก ําหนด 

 (2) คดีความผิดทางอาญาอืนนอกจาก (1) ตามที กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของกรรมการทังหมดเท่าทีมีอยู ่
 ในคดีทีมีการกระทําอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึงจะต้อง

ดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี หรือคดีทีมีการกระทําความผิดหลาย

เรืองต่อเนืองหรือเกียวพันกัน และความผิดเรืองใดเรืองหนึงจะต้องดําเนินการโดยพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ ํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับ

ความผิดบทอืนหรือเรืองอืนด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ 

 บรรดาคดีใดทีได้ทําการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่า

การสอบสวนนันเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินีแล้ว 

 บทบัญญัติในมาตรานีให้ใช้บังคับกับบุคคลทีเป็นตัวการ ผู ้ ใช้ หรือผู ้สนับสนุนการ

กระทําความผิดด้วย 
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สํานวนการสอบสวนนันไปย ังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป  

อย่างไรก็ดี ได้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 

มาตรา 23/1 ให้อ ํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ ํานาจสืบสวนคดีทีมีเหตุอันควรสงสัยว่าคดี

ความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค 1 ได ้ 

4.1.4  ปัญหาในการรายงานธรกรรมทีมีเหตอันควรสงสัย ุ ุ  

จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศทีมีพัฒนาการด้านกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินมาก่อน พบว่าความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยเฉพาะความคาดหวังในระยะยาวเพือขจัดการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนัน จะต้อง

อาศัยความร่วมมือและความตังใจจริงร่วมกันของผู ้ทีเกียวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับ

ภาคเอกชนหน่วยงานหรือผู ้ทีมีบทบาทมากทีสุด ได้แก่ สถาบันการเงินซึงหมายความถึงธนาคาร

พาณิชย์โดยทัวไป และรวมถึงสถาบันการเงินซึงไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ด้วย เช่น บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัท

ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น สถาบันการเงินเหล่านีถือเป็นหน่วย

รบแนวหน้าในการต่อสู้กับการฟอกเงิน เพราะต้องเผชิญกับบรรดาอาชญากรทังหลายซึงต้องการ

เข้าถึงและใช้สถาบันการเงินเหล่านีเป็นเครืองมือในการฟอกเงินทีผิดกฎหมาย 

หน้าทีทีสําคัญของสถาบันการเงินประการหนึง คือ การเฝ้าตรวจธุรกรรมบางประเภท

เป็นพิเศษ แม้จะไม่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าเกียวข้องกับการฟอกเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมที

ประกอบด้วยพฤติกรรมแวดล้อมทีผิดปกติหรือน่าสงสัย หรือทีกฎหมายเรียกว่าธุรกรรมทีมีเหตุอัน

ควรสงสัย ซึงอาจพิจารณาจากลักษณะหรือชนิดของธุรกิจนัน ๆ รวมทังว ัตถุประสงค์และความ

เป็นไปได้ทางธุรกิจ และอาจรวมตลอดถึงบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยของลูกค้าด้วยการตรวจตราการทํา

ธุรกรรมและการรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย  นอกจากจะเป็นหน้าทีของสถาบันการเงิน

แล้ว กฎหมายฉบับนีย ังก ําหนดให้เป็นหน้าทีของสํานักงานทีดิน และผู ้ประกอบอาชีพเกียวกับการ

ดําเนินการหรือให้ค ําแนะนําในการทําธุรกรรมทีเกียวกับการลงทุนหรือการเคลือนย ้ายเงินทุนด้วย 

เนืองจากนักฟอกเงินอาจใช้เป็นสถานทีหรือช่องทางในการฟอกเงินสกปรกได้ด้วย 

ลักษณะเบืองต้นของธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย  “ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย”  

หมายความว่า ธุรกรรมทีมีความซับซ้อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันทีทํากันอยู่

ตามปกติ ธุรกรรมทีขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรเชือได้ว่ากระทําขึน

เพือหลีกเลียงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี หรือธุรกรรมทีเกียวข้องหรืออาจ

เกียวข้องกบัการกระทําความผิดมูลฐาน ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครังเดียวหรือหลาย

ครัง ซึงจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้แนวทางเบืองต้นในการพิจารณาว่าธุรกรรมลักษณะใดบ้างทีจะ
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ถือว่าเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยแก่ผู ้ มีหน้าทีในการรายงานการทําธุรกรรมทีน่าสงสัยไว้  ซึง

ได้แก่ ธุรกรรมซึงมีลักษณะและตัวอย่างดังต่อไปนี 

  1)  มีความซับซ้อนผิดปกติ  (unusual or unjustified complexity)  โดยทัวไปการทํา

ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจสุจริตใด ๆ  ย่อมต้องการรูปแบบทีง่าย  รวดเร็ว  และเป็นทียอมรับกัน

ในแวดวงธุรกิจ แต่บุคคลซึงมีเจตนาทุจริตต้องการฟอกเงินทีได้มาจากการกระทําผิดกฎหมาย

ต้องการสร้างความสับสนให้แก่ผู ้ ซึงติดตามตรวจสอบทรัพย์สินทีได้มาโดยมิชอบดังกล่าวจึงทําให้

ธุรกรรมนันซับซ้อนไปกว่าทีคนทัวไป ๆ กระทํากันเพือกลบเกลือนหรือเบียงเบนความสนใจ  หรือ

เจตนาสร้างความยากลําบากให้เกิดขึนในการติดตามร่องรอยในการกระทําผิด   

  2)  ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ  (no economic justification) ในการทําธุรกิจ

ตามธรรมดาย่อมจะต้องมีการคิดคํานวณต้นทุนและผลตอบแทนหรือกําไร แต่การฟอกเงินเป็น

กิจกรรมทีอาชญากรประสงค์จะให้เกิดผล คือ ทําให้เงินหรือทรัพย์สินทีไดม้าโดยไม่ชอบหรือเงิน

สกปรกดูเหมือนเป็นเงินสะอาด หรือเงินทีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นสําคัญ เพือให้ประสบผล

ดังกล่าว จึงอาจเห็นได้ว่าในการทําธุรกิจนันมีแต่จะขาดทุน หรือเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครคิดจะทําธุรกิจ

นัน เพราะมองไม่เห็นวิธีว่าจะทําให้เกิดผลกําไรขึนมาได้อย่างไร  

  3)  หลีกเลียงเพือไม่ให้มีการรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย  (structuring or avoiding 

the reporting of transactions)  

 4)  เกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน (connected with the commission of a 

predicate offence)  ในกรณีธุรกรรมทีมีเหตุเกียวข้องหรืออาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูล

ฐานตามทีกฎหมายกําหนด ผู ้ มีหน้าทีเกียวข้องต้องทํารายงานต่อเจ้าหน้าทีเกียวกับธุรกรรมนันใน

ฐานะทีเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยทันที 

 แต่เนืองจากการรายงานการทําธุรกรรมประเภททีมีเหตุอันควรสงสัยนันไม่มีกฎ 

ระเบียบใด ๆ วางแนวทางในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนอันเป็นหลักการสากล ทังนีก็เพือเปิดช่อง

ให้ผู ้ เกียวข้องใช้ประสบการณ์และดุลพินิจของตนเองให้สอดคล้องกับเทคนิค และวิธีของการฟอก

เงินทีเปลียนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจําเป็นทีผู ้ เกียวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทีดีในเรืองนี 

เพือใช้เป็นแนวทางเบืองต้นในการตรวจสอบลักษณะของธุรกรรมและพฤติกรรมของลูกค้าทีไม่

สุจริต และพัฒนาไปสู่ความชํานาญต่อ ๆ ไปเพือให้ผู ้ ซึงมีหน้าทีต้องรายงานการทําธุรกรรมทีมีเหตุ
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อันควรสงสัยได้มีความเข้าใจพืนฐานในการพิจารณาว่าธุรกรรมใดควรถือเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอัน

ควรสงสัยหรือไม่75  นอกเหนือจากการพิจารณาโดยใช้ประสบการณ์จากงานในอาชีพของตน   

 ด้วยเหตุนีประเทศทีพัฒนากฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินมาก่อน  โดยส่วนใหญ่จึงไม่ระบุชัดเจนในกฎหมายว่าธุรกรรมลักษณะใดควรเป็นสิงทีน่าสงสัย  

แต่จะปล่อยให้เป็นดุลพินิจของผู ้มีหน้าทีรายงาน เพือให้ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลียนใช้ได้กับ

เทคนิควิธีใหม่ ๆ  ในการฟอกเงินทีอาชญากรใช้  นอกจากนี  ย ังสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู ้

มีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรมอืน ๆ พัฒนาแนวทางหรือมาตรฐานในการระบุเหตุอันควรสงสัย

โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองด้วย 

 ปัจจัยทีต้องนํามาพิจารณา ปัจจัยหรือสิงทีเป็นบ่อเกิดเหตุอันควรสงสัยในการทํา   

ธุรกรรมอาจมาจากการพิจารณาสิงหนึงสิงใดทีไม่เป็นปกติเกียวกับลักษณะของธุรกรรมนันเอง  

หรือผู ้ท ําธุรกรรมหรือบุคคลทีเกียวข้อง ซึงไม่ควรหาข้อสรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นธุรกรรมทีมีเหตุ      

อันควรสงสัยโดยการพิจารณาจากลักษณะใดลักษณะหนึงแต่เพียงประการเดียว  แต่ควรพิจารณา

มูลเหตุปัจจัยและพฤติการณ์แวดล้อมทังหมดของธุรกรรมให้รอบคอบ  โดยหลักทัวไป  ก่อนจะ

ตัดสินใจหรือลงความเห็น หรือเกิดความสงสัยหรือไม่ไว้วางใจต่อการทําธุรกรรมใดผู ้มีหนา้ทีใน

การรายงานควรจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 

  (1)  ลักษณะ พฤติการณ์ หรือสภาพแวดล้อมทีไม่ปกติของการทําธุรกรรม  

(unusual nature or circumstances) 

  (2)  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีเกียวข้องกับธุรกรรม หรือผู ้ท ําธุรกรรม 

  (3)  ภูมิหลังทางธุรกิจทีรู้ของบุคคลทีทําธุรกิจ 

  (4)  การทําเอกสารระบุตัวบุคคลทีปรากฏเป็นเท็จ หรือปลอมในการทําธุรกรรม

ใด การใช้นามแฝงและใช้สถานทีต่างกัน แต่สถานทีเหล่านันล้วนใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน 

โดยเฉพาะในการเปิดบัญชีหรือดําเนินการทางบัญชีโดยไม่ใช้ชือจริง 

  (5)  การยอมรับหรือชีแจงกับผู ้มีหน้าทีรายงานหรือพนักงานหรือตัวแทน ซึง

เกียวข้องกับ      กิจกรรมผิดกฎหมายเกียวพันกับการทําธุรกรรมนัน 

  (6)  ธุรกรรมไม่ว่าทีเป็นปกติหรือน่าสงสัย ซึงเกียวข้องกับแหล่งยาเสพติดทีรู้จัก

กัน หรือประเทศส่งผ่านยาเสพติด 

                                                
75   นิกร  เภรีกุล.  (2543).  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ทฤษฎ ี กฎหมาย  และ

แนวทางปฏิบัต.ิ  หน้า  102-116. 
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 (7)  พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีทําธุรกรรม (เช่น กระวนกระวาย  หรือ

เครียดผิดปกติ) 

 วิธีการทีนักฟอกเงินใช้ในการซ่อนเร้น ปกปิด หรือย ักย ้ายถ่ายเทเงินหรือ

ทรัพย์สินทีได้มาจากการประกอบอาชญากรรมนันมีอยู่มากมาย  ยิงเวลาผ่านไปเทคนิคทีใช้ฟอกเงิน

ก็ยิงมีแนวโน้มทีจะซับซ้อนมากยิงขึน  การบ่งชีถึงลักษณะของธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย  จึง

สามารถกระทําได้แต่เพียงระดับหนึงและในระยะเวลาหนึ งเท่านัน และไม่สามารถแจกแจงให้

ครอบคลุมครบถ้วนได้ อย่างไรก็ตามรายการของสิงบ่งชีดังทีจะกล่าวต่อไปนีแสดงถึงสัญญาณซึงผู ้

ทีเกียวข้องหรือมีหน้าทีในการรายงานเบืองต้นว่าควรให้ความสนใจและจับตามองเป็นพิเศษเพือ

เป็นเครืองมือในการพิจารณาว่าธุรกรรมใดควรถือว่าเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยซึงต้อง

รายงานสํานักงาน  ปปง.   

 ลักษณะหรือสิงบ่งชีของธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนีนํามาจาก

ประสบการณ์ของธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศซึงมีพัฒนาการเกียวกับกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินมาก่อน ประกอบกับความเป็นสากลของระบบการเงินและธุรกิจของ

โลกในปัจจุบัน  จึงอาจนํามาปรับใช้ได้กับการทําธุรกรรมในประเทศไทย  ได้แก่ 

  ก.  บัญชีทีไม่ใช้ชือจริง (false name accounts) บญัชีทีไม่ใช้ชือจริงถูกใช้เป็น

เครืองมือในการซ่อนเร้นเงินทีเกียวกับการกระทําความผิดหรือเพือวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายอืน ๆ 

ความพยายามในการใช้เปิดบัญชีหรือทําธุรกรรมใดโดยการใช้ชือเท็จ ชือปลอม  หรือชือทีตังขึนเอง  

และไม่มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ  ผูมี้หน้าทีรายงานควรรายงานไปย ังสํานักงาน ปปง. 

ในฐานะทีเป็นการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย 

 ข.  การหลีกเลียงไม่ให้ถูกรายงานธุรกรรม  (structuring)  การหลีกเลียงเพือไม่ให้

มีการรายงานการทําธุรกรรม อาจใช้วิธีการแบ่งส่วนของเงินเพือทําธุรกรรมหลายครังหรือหลายแห่ง 

หรือโดยหลายบุคคล  ทังทีหากเป็นกรณีปกติ ก็จะทําธุรกรรมเพียงครังเดียว  แห่งเดียว  หรือโดย

บุคคลเดียว  การหลีกเลียงอาจใช้วิธีการหรือมีพฤติการณ์   

 ค.  การทําธุรกรรมกับบางประเทศ (transaction with certain countries) สถาบัน

การเงินควรรายงานสํานักงาน ปปง. ในกรณีมีการใช้เงินสดเกินกว่าจ ํานวนปกติในการทําธุรกรรม

กับต่างประเทศ  เช่น  โอนทางโทรเลข  การซือ ดราฟท์ หรือธุรกรรมอืน ๆ ไปย ังต่างประเทศซึง

เป็นประเทศแหล่งผลิตหรือส่งผ่านยาเสพติด  โดยเฉพาะบางส่วนของตะวันออกกลางและยุโรป

ตะวันออก  เช่น  เลบานอน  และบางส่วนของอเมริกาใต้  และอเมริกากลาง  เช่น  โคลัมเบีย  

ปานามา  เป็นต้น 
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 ง.  การดําเนินธุรกิจทีผิดปกติ  (unusual dealings)  การใช้วิธีการหรือการ

เคลือนย ้ายเงินทุนทีผิดปกติในการทําธุรกิจอาจเป็นสิงบ่งชีได้ว่าเป็นการฟอกเงิน ตัวอย่างดังต่อไปนี

มาจากประสบการณ์ของประเทศทีมีพัฒนาการในการต่อสู้กับการฟอกเงินมาก่อน เช่น การ

แลกเปลียนธนบัตรย่อยรวมเป็นเงินจํานวนมากโดยไม่มีเหตุผลทีชัดเจนว่าจะไปใช้เพือการใด  การ

ทีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากจํานวนมากเกินปกติ เมือพิจารณาถึงประเภทธุรกิจทีลูกค้าอ้างว่าทําอยู่  การ

โอนเงินข้ามประเทศทีผิดปกติ  เช่น การโอนเงินทางโทรเลขโดยมีการชําระเป็นเงินสดจํานวนมาก

ผิดปกติ  การโอนทางโทรเลขทีมีการชําระเป็นเงินสดจํานวนมากโดยผู ้ซึงไม่ใช่ลูกค้าธนาคารและ

ไม่มีการแสดงตนหรือบันทึกข้อเท็จจริง 

 ในการติดตามเส้นทางการเงินทีเป็นเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายนัน ในกรณี

ทีเป็นการขนย ้ายเงินสดเป็นจํานวนมากผ่านช่องทางของสถาบันการเงินทีเข้าเกณฑ์ต้องรายงานการ

ทําธุรกรรมเงินสด ปปง.1-01 ก็จะมีการรายงานการทําธุรกรรมตามแบบทีสํานักงาน ปปง. ก ําหนด

ไว้แต่ในกรณีทีมีการนําเงินสดดังกล่าวกระจายออกไปโดยให้มีจ ํานวนเงินไม่ถึงขันทีต้องทํารายงาน

การทําธุรกรรมเงินสด ปปง. 1-01 ก็จะต้องอาศัยวิธีการรายงานการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย 

ปปง.1-03 ดังกล่าวข้างต้น แต่ในปัจจุบันย ังประสบปัญหาในการรายงานการทําธุกรรมทีมีเหตุอัน

ควรสงสัย ปปง.1-03 เนืองจากสถาบันการเงินและผู ้ปฏิบัติงานในสถาบันการเงิน ย ังมีความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับการรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยค่อนข้างน้อย ประกอบกับการทําธุรกรรม

ทางการเงินทีผ่านสถาบันการเงินในแต่ละวันมีจ ํานวนมาก  รวมทังการทําธุรกรรมทีผิดปกติ

ดังกล่าวไม่ไดส่้วนใหญ่จะไม่ไดก้ระทําเพียงครังเดียว โดยอาจแบ่งการทําธุรกรรมออกเป็นหลาย ๆ 

ครัง และแยกการทําธุรกรรมกับสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน ทําให้พนักงานไม่สามารถทีจะ

สังเกตได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย ซึงทําให้ข้อมูลต่าง ๆ ทีสํานักงาน 

ปปง. จะได้รับจากสถาบันการเงิน ย ังไม่เพียงพอในการติดตามเส้นทางการเงินทีเป็นเงินทุน

สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายได้หรือเส้นทางการเงินทีผู ้ ก่อการร้ายนําไปแจกจ่ายให้แก่

สมาชิกเพือนําไปใช้ในการก่อการร้ายหรือเป็นรางวัลแก่สมาชิกทีทํางานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 ดังนัน มาตรการทีสําคัญทีจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คือ การฝึกอบรมให้

ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกแก่หน่วยงานทีมีหน้าทีรายงานธุรกรรม  อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการ

ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็เพียงช่วยให้สามารถทีจะติดตามการทํา

ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยได้ในระดับหนึ งเท่านัน เนืองจากการทําธุรกรรมทางการเงินใน

สถาบันการเงินแต่ละวนัมีจ ํานวนการทําธุรกรรมมากซึงความสามารถของพนักงานย ังไม่เพียง

พอทีจะตรวจพบการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยได้   มาตรการทีสําคัญทีจะช่วยแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวได้ ก็คือ การใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยในการติดตามการทําธุรกรรมของหน่วยงานทีมีหน้าที
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รายงานการทําธุรกรรม ซึงการใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยในการติดตามการทําธุรกรรมจะสามารถทํา

ให้หน่วยงานทีมีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรมสามารถตรวจพบการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย

ตามลักษณะทีกําหนดได้  และสํานักงาน ปปง. ได้รับข้อมูลการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย ได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อการนํามาใช้ในการดําเนินงานต่อไป  อย่างไรก็ดี การใช้เทคโนโลยี

ทีทันสมัย จะเป็นภาระให้แก่หน่วยงานทีมีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรมเป็นอย่างยิง เนืองจากการ

นําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้นันมีต้นทุนในการดําเนินการทีสูงมาก  และนําเทคโนโลยีทีทันสมัย

มาใช้ในการตรวจสอบการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย ในแง่ของธุรกิจถือเป็นการลงทุนทีมีแต่

รายจ่าย โดยไม่เห็นถึงผลกําไรหรือรายได้จากการลงทุนดังกล่าว จึงควรได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานของรัฐในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี การสนับสนุนด้านการเงิน 

การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  เพือให้สถาบันการเงินร่วมมือในการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเพือใช้

ในการตรวจสอบการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย 

4.1.5  มาตรการในการดําเนินการกับทรัพย์สินทีสนับสนนการก่อการร้ายุ  

มาตรการสําคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  คือ มาตรการริบ

ทรัพย์สิน หลักเกณฑ์ในการริบทรัพย์สินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มี

หลักเกณฑ์ทีแตกต่างจากการริบทรัพย์ตามหลักกฎหมายอาญา กล่าวคือ การริบทรัพย์ตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นการริบทรัพย์ในทางแพ่ง ดังนัน แม้จ ําเลยจะถูกยกฟ้องใน

คดีอาญา แต่หากปรากฏว่าทรัพย์สินนันเกียวข้องกับการกระทําความผิดแล้วก็จะมีการดําเนินการ

ขอให้ศาลมีคําสังให้ทรัพย์สินตกแก่แผ่นดิน ทังนี เพือเป็นการปิดโอกาสมิให้ผู ้กระทําความผิดมูล

ฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนัน  โดยได้

ก ําหนดขอบเขตของทรัพย์สินทีอาจถูกริบได้ให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี76  

ทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิด  หมายถึง  

 1)  เงินหรือทรัพย์สินทีได้มาจากการกระทําซึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน

ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทําซึงเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐาน

                                                
76   วีระพงษ ์ บุญโญภาส,  สุพัตรา  แผนวิชิต  และจิรวุฒิ  ลิปิพันธ.์  (2548).  รายงานสรปผลุ

วิจัยเรือง “การกําหนดความผิดฐานฟอกเงินทีผ้กระู ทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการ

รวมทังความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและการยึด อายัดและริบทรัพย์สิน.  

หน้า 38. 
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ฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินทีได้ใช้หรือมีไว้เพือใช้หรือสนบัสนุนการกระทําความผิด

มูลฐานตาม (8) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ด้วย 

2)  เงินหรือทรัพย์สินทีได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึงเงินหรือ

ทรัพย์สินตาม (1) หรือ 

3)  ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 

  ทังนี ไม่ว่าทรัพย์สินตาม 1) 2) หรือ 3) จะมีการจําหน่าย จ่าย โอน หรือเปลียนสภาพ

ไปกีครังและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฎ

หลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด   

  ในกรณีทีเป็นการริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ซึงมาตรา 49 ก ําหนดให้ศาลอาจมีคําสังริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ในกรณีที

ปรากฏหลักฐานเป็นทีเชือได้ว่าทรัพย์สินนันเป็นทรัพย์สินทีเกียวขอ้งกับการกระทําความผิด ทําให้

การริบทรัพย์มีประสิทธิภาพยิงขึน  อย่างไรก็ดี การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี ก็ย ังกระทํา

ได้อย่างจ ํากัด กล่าวคือ จะดําเนินการริบได้ก็ต่อเมือเป็นเงินหรือทรัพย์สินทีได้มาจากการกระทํา

ความผิดตามความผิดมูลฐานทีกําหนดไว้เท่านัน หากเงินหรือทรัพย์สินมีทีมาจากการกระทํา

ความผิดอืนนอกเหนือจากความผิดมูลฐานดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี 

ดังนัน การริบทรัพย์ทีใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงิน

ดังกล่าวเป็นเงินทีใช้ในการสนับสนุนแก่การก่อการร้าย  

  จากการศึกษาและวิเคราะห์เกียวกับมาตรการในด้านต่าง ๆ ของกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินข้างต้น ในเรืองเกียวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และสิทธิเกียวกับ

ทรัพย์สิน ว่าจะขัดหรือแย ้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ นัน ได้มีค ําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที 40-

41/2546   กรณีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542หมวด 6 ว่าด้วยการ

ดําเนินการเกียวกับทรัพย์สิน ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา32 มาตรา 48 และมาตรา 

235 หรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี 

(1)  การดําเนินการก ับทรัพย ์สินและภาระในการพิสูจน์ทีมาของทรัพย ์สินว่า 

พระราชบัญญัติป้องกันละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 ขัด

หรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 32 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีไม่ต้องรับโทษอาญา เว ้นแต่จะได้กระทําการอัน

กฎหมายทีใช้อยู่ในขณะกระทํานันบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้แล้ว และการลงโทษนัน

จะหนักกว่าทีก ําหนดไว้ในกฎหมายทีใช้อยู่ในขณะกระทําผิดมิได้ ซึงเป็นหลักทีรับรองห้ามใช้

กฎหมายอาญาย ้อนหลังกับบุคคล ในความผิดทางอาญา สําหรับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
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ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ เมือพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายตามหมายเหตุท้าย

พระราชบัญญัติแล้วพบว่า ต้องการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และทําลายแรงจูงใจสําคัญใน

การประกอบอาชญากรรมทีให้ผลตอบแทนสูง จึงก ําหนดให้มีมาตรการดําเนินการต่อการฟอกเงิน 

คือ มาตรการทางอาญาทีดําเนินคดีต่อบุคคล และมาตรการทีดําเนินคดีต่อทรัพย์สินซึงเป็นมาตรการ

พิเศษทีรัฐกําหนดขึน มาตรการทังสองเป็นการดําเนินการทีเป็นคนละส่วนกัน และมีการกําหนด

ภาระการพิสูจน์ทีมีบทสันนิษฐานแตกต่างกัน ดังนัน เมือการดําเนินการเกียวกับทรัพย์สินดังกล่าว

มิได้เป็นการดําเนินคดีทางอาญาต่อบุคคลแล้ว จึงไม่ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 แต่อย่าง

ใด 

(2)  สิทธิเกียวกับทรัพย์สิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 หมวด 6มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 48 หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 29 เป็นบทบัญญัติทีคุ ้มครองและประกันความมันคงแห่ง

สิทธิและเสรีภาพว่า การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทํามิได้เว ้น

แต่ต้องเป็นไปตามทีรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ก ําหนดไว ้ส่วนมาตรา 48 นัน เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ

รับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินทีรัฐธรรมนูญคุ้มครอง แต่ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิและการจํากัด

สิทธินันรัฐธรรมนูญยอมให้มีการจํากัดได้โดยต้องเป็นไปตามทีกฎหมายบัญญัติ โดยมีเงือนไขว่า

ต้องกําหนดขอบเขตการใช้สิทธิและการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินเท่าทีจ ําเป็นและไม่

กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธินัน สําหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน ฯ หมวด 6 มาตรา 48 ถึงมาตรา 59เป็นมาตรการทีรัฐใช้บังคับโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ

และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของคนส่วนใหญ่ประกอบกับกําหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ทรัพย์สินของบุคคลทีเป็นเจ้าของทรัพย์สินนันแล้ว จึงถือได้ว่าไม่ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 

29 และมาตรา 48 แต่อย่างใด 

(3)  เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 มาตรา59 ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ 235 หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที

พระราชบัญญัตินีก ําหนดให้ศาลแพ่งเป็นองค์กรทําหน้าทีพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทและให้นําวิธี

พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ซึงศาลแพ่งเป็นศาลหนึงในระบบศาลยุติธรรมจัดตังขึนตามพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 19 มีอ ํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทังป่วงและคดีอืนใด

ทีมิได้อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมอืน เมือพิจารณาประกอบกับมาตรการดําเนินคดีต่อบุคคลแล้ว 

ดังนัน การดําเนินกระบวนพิจารณาทีให้ศาลแพ่งเป็นผู ้ พิจารณาเป็นการถูกต้องชอบด้วยกฎหมายว่า

ด้วยการจัดตังศาล และไม่ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 แต่อย่างใดโดยอาศัยเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์ วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ถึง มาตรา 59ไม่ขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 48 และมาตรา 235 

4.1.6  การใช้อํานาจของผ้มีอํานาจตามู กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ให้อ ํานาจ

พนักงานเจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

แยกพิจารณาได ้ดังต่อไปนี  

1. คณะกรรมการ ปปง. จ ํานวน 26 คน (มาตรา 25) ประกอบด้วย  

 กรรมการโดยตําแหน่ง 

1)  นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธาน 

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองประธาน 

4) ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 

5) อัยการสูงสุด กรรมการ 

6) ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กรรมการ 

7) เลข าธิก ารค ณะก รร มกา ร ป้อ งกัน และ

 ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

กรรมการ 

8) ผู ้อ ํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ 

9) อธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ 

10)  อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ 

11)   อธิบดีกรมทีดิน กรรมการ 

12)   อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรรมการ 

13)  ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 

14)  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 

   การประกอบธุรกิจประกันภัย 

กรรมการ 

15)  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

       หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

กรรมการ 

16)  ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ 

17)  เลขาธิการ ปปง. กรรมการและเลขานุการ 
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 กรรมการทีมาจากการสรรหา 

18)  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ จ ํานวน 9 คน กรรมการ 

 (คณะรัฐมนตรีแต่งตังโดยความเห็นชอบของสภาผู ้แทนราษฎร/วุฒิสภา) 

 อ ํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ ปปง. 

 1.   เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี 

 2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ 

ประกาศ 

 3.  วางระเบียบเรืองการส่งคืนทรัพย์สิน ตามมาตรา 49, 51/1  การเก็บรักษาทรัพย์สิน

ออกขายทอดตลาด/ใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 57 วางระเบียบกองทุน ตามมาตรา 59/1, 59/4, 59/5 

และ 59/6 

 4.  ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกียวกับให้ข้อมูลข่าวสาร ปปง. และวาง

ระเบียบดําเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพือใช้เป็นพยานหลักฐาน 

 5.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 6.  ปฏิบัติการอืนตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 หรือกฎหมาย/ระเบียบอืนใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี 

  -  พิจารณารายงานคําสังย ับย ังของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 35, 36 

(มาตรา 37) 

  -  วินิจฉัยชีขาดสํานวนว่าจะยืนคําร้องต่อศาลแพ่งเพือให้มีค ําสังให้ทรัพย์สินตก

เป็นของแผ่นดินหรือไม่ ภายใน 30 ว ันนบัแต่ว ันทีได้รับเรืองจากเลขาธิการ ปปง. (มาตรา 49 วรรค 

3) 

  -  รับรายงานเสนองบดุลและรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีทีล่วงมาแล้วซึง

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจรับรองแล้ว (มาตรา 59/7) 

 7.  แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาและเสนอความเห็นแทนคณะกรรมการ 

ปปง. (มาตรา 30) 

 8.  แต่งตังข้าราชการในสํานักงาน ปปง. ไม่เกิน 2 คน เป็นผู ้ช่วยเลขานุการ (มาตรา 

24 วรรค 2) 

  - แต่งตังคณะกรรมการธุรกรรม (มาตรา 32 วรรค 1) 
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2.  คณะกรรมการธุรกรรม จ ํานวน 5 คน (มาตรา 32) ประกอบด้วย  

  กรรมการทีมาจากการแต่งตัง จ ํานวน 4 คน โดยดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และมี

สิทธิได้รับการแต่งตังอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

1)  บุคคลซึงได้รับการเสนอชือจาก กต. 

2)  บุคคลซึงได้รับการเสนอชือจาก ตผ. 

3)  บุคคลซึงได้รับการเสนอชือจาก สช. 

4)  บุคคลซึงได้รับการเสนอชือจาก อส. 

 กรรมการโดยตําแหน่ง มี 1 คน คือ เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 อ ํานาจหน้าทีของคณะกรรมการธุรกรรม 

 1.  ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิด 

 2.  สังย ับย ังการทําธุรกรรม ตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 

 3.  ด ําเนินการสังยึด-อาย ัดทรัพย์สินไว้ชัวคราว ไม่เกิน 90 วนั ตามมาตรา 48 

 4.  เสนอรายงานการย ับย ังธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 ต่อคณะกรรมการ 

ปปง. และคณะกรรมการ ปปช. (มาตรา 37) 

 5.  ก ํากับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสํานักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง. 

 6.  ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย 

 7.  ทํารายงานสรุปการดําเนินการตามหมวด 4 (มาตรา 32 ถึงมาตรา 39/2) ต่อ

คณะกรรมการ ปปช. (มาตรา 39/1) 

 8.  ด ําเนินการตามทีคณะกรรมการ ปปช. ตรวจสอบและมีความเห็น (มาตรา 39/3 

วรรค 3) 

 9. รายงานคําสังการยึด-อาย ัด หรือคําสังเพิกถอนการยึด-อาย ัดทรัพย์สินต่อ

คณะกรรมการ ปปง. (มาตรา 48 วรรค 5) 

3.  อ ํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที ปปง.  

 1)  มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือ

หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องมา เพือให้ถ้อยคํา ส่งคําชีแจงเป็น

หนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพือตรวจสอบ หรือเพือประกอบการพิจารณา 

 2)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา ส่งคําชีแจงเป็นหนังสือ 

หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ มาเพือตรวจสอบ หรือเพือประกอบการพิจารณา 

 3)  เข้าไปในเคหสถาน สถานที หรือยานพาหนะใด ๆ ทีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ

ซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานทีเกียวกับการ
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กระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพือตรวจค้น หรือเพือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ ยึดหรือ

อาย ัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เมือมีเหตุอันควรเชือได้ว่า หากเนินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ 

ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนัน จะถูกย ักย ้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลียนสภาพไป

จากเดิม 

 4)  จับผู ้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน และบันทึกถ้อยคําผู ้ถูกจับ เพือเ ป็น

พยานหลักฐานเบืองต้น 

 5)  เข้าถึงข้อมูลบัญชี ข้อมูลทางการสือสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามทีศาลมีคําสัง

อนุญาต 

 6)  ยึดหรืออาย ัดทรัพย์สิน รายงาน อีกทังประเมินราคาทรัพย์สิน 

 7)  แจ้งเป็นหนังสือไปย ังสถาบันการเงินให้ปฏิบัติการเก็บรักษารายละเอียดเกียวกับ

การแสดงตน หรือเกียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง เป็นอย่างอืนต่างจากทีกฎหมาย

กําหนดไว ้

เมือได้วิเคราะห์ถึงมาตรการและปัญหาของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินแล้ว ต่อไปจะได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงกฎหมายทีเกียวข้องกับการกํากับดูแลองค์กรทีไม่

แสวงหากําไรและปัญหาทีพบ เพือเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการในการป้องกันการฟอกเงิน

และสนบัสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้ายต่อไป 

 

4.2  วิเคราะห์ปัญหากฎหมายทีเกียวกับการกํากับดแลู องค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

จากการศึกษาเกียวกับการจัดตังรวมทังบทบาทหน้าทีขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรและ

กฎหมายทีเกียวข้องกับองค์กรทีไม่แสวงหากําไรของประเทศไทยในบททีผ่านมา พบว่าปัญหา

เกียวกับการกํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรซึงอาจทําใหเ้ป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อ

การร้าย  ดังจะกล่าวต่อไปนี 

4.2.1  หน่วยงานและกฎหมายทีเกียวกับองค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

การจัดตังองค์กรทีไม่แสวงหากําไรในประเทศไทยมีกฎหมายทีกําหนดข้อบังคับในการ

จัดตังองค์กรทีไม่แสวงหากําไรหลายฉบับ และกฎหมายแต่ละฉบับก็ได้ก ําหนดหน่วยงานทีมีหน้าที

ในการอนุญาตหรือขึนทะเบียน  และควบคุมองค์กรทีไม่แสวงหากําไรแตกต่างกัน ซึ งสรุป

สาระสําคัญของกฎหมายแต่ละฉบับทีเกียวข้องได ้ดังนี 

1)  พระราชบัญญัติสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522   

 พระราชบัญญัติฉบับนีก ําหนดใหมู้ลนิธิและสมาคมทีมีว ัตถุประสงค์ในการช่วย

อนุรักษ์ว ัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม หรือให้ความช่วยเหลือแก่เพือนมนุษย ์

DPU



 140 

จะต้องดําเนินการขออนุญาตทีสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ก่อน เมือได้รับอนุญาตจาก 

สวช. แล้ว จึงจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได ้โดยการขอจดทะเบียนของมูลนิธิจะดําเนินการทีกอง

ปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร  หรือทีทําการปกครองจังหวัด ส่วนการขอจดทะเบียน

สมาคมเป็นนิติบุคคลนันต้องยืนทีกองตํารวจสันติบาล หรือทีว่าการอําเภอ  เมือได้รับการจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วต้องส่งสําเนาให้แก่ สวช.  โดย สวช. มีหน้าทีควบคุมดูแลมูลนิธิ

หรือสมาคมทีได้รับอนุญาต 

2)  พระราชบัญญัติก ําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บริษัทจํากัด สมาคม และมลูนิธิ  พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติฉบับนีก ําหนดความผิดเกียวกับสมาคม มูลนิธิ ในกรณีการใช้ค ําว่า 

“สมาคม” หรือ “มูลนิธิ” โดยไม่ได้จดทะเบียน หรือจดทะเบียนแล้วแต่มิได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที

กฎหมายบัญญัติไว ้  มีความผิดหรืออาจต้องระวางโทษจําคุก หรือทังจ ําทังปรับ เนืองจากใน

กฎหมายของต่างประเทศไม่ปรากฏว่าได้รวมความผิดอันเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธินีเข้าไว ้ในประมวลกฎหมายอาญา ดังนัน ประเทศ

ไทยจึงได้บัญญัติความผิดดังกล่าวไว้เป็นพระราชบัญญัติฉบับหนึงต่างหาก  

3)  พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509  

 เนืองจากรูปแบบและการดําเนินงานของสมาคมพาณิชย์แตกต่างจากสมาคมเพือการ

กุศลและสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าโดยเฉพาะ สมาคมการค้าต่าง ๆ ทีมีอยู่ได้จด

ทะเบียนเป็นสมาคมธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ว ัตถุทีประสงค์และ

วิธีด ําเนินการของสมาคมการค้าแตกต่างจากสมาคมธรรมดาเป็นอันมาก และสมาคมการค้ามี

อิทธิพลสําคัญเกียวกับการค้าและเศรษฐกิจของประเทศและอาจดําเนินกิจการ อันทําให้เกิดความ

ปันป่วนแก่ตลาดการค้าหรือตลาดการเงินทังในประเทศและนอกประเทศ หรือกระทําการใด ๆ อัน

เป็นการกระทบกระเทือนการครองชีพของประชาชนได้ จึงควรทีจะแยกสมาคมการค้าออกจาก

สมาคมธรรมดา และวางระเบียบในการจัดตัง ก ําหนดขอบเขตแห่งวัตถุทีประสงค์ วิธีด ําเนินกิจการ

ของสมาคมการค้า และการควบคุมการดําเนินงานของสมาคมการค้า ทังก ําหนดข้อห้าม มิให้

สมาคมการค้าดําเนินการใดๆ อันจะเป็นผลกระทบกระเทือนการค้า เศรษฐกิจหรือความมันคงของ

ประเทศ ตลอดจนกําหนดวิธีการลงโทษสมาคมการค้าเมือดําเนินการอันผิดกฎหมาย รวมทังการสัง

ยุบเลิกสมาคมการค้า โดยกําหนดใหส้ํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าทีควบคุมการออกใบอนุญาตและจดทะเบียนสมาคมการค้าทัว

ราชอาณาจักร  
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4)  พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  

 เนืองจากการจดัตังและการดําเนินงานของหอการค้ามีลักษณะแตกต่างกับสมาคม

การค้า ทังในส่วนประกอบและหน้าที จึงต้องตรากฎหมายว่าด้วยหอการค้าขึนโดยเฉพาะ โดย

สํานักงานกลางทะเบียนหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทําหน้าทีควบคุมการ

ออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนหอการค้าทัวราชอาณาจักร  

5)  พระราชบัญญัติฌาปนกิจสมาคม พ.ศ. 2545 

 การเกิดขึนของฌาปนกิจสมาคมแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือ

ทางด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน สมาชิกสมาคมจะจ่ายค่าทําศพให้กับสมาชิกทีเสียชีวิต 

สมาชิกสมาคมจะได้รับการประกันว่าหลังจากตนเสียชีวิตแล้วศพจะได้รับการจัดการทีถูกต้องจาก

เพือนสมาชิก  ให้อ ํานาจกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู ้ดูแลกิจการฌาปนกิจทัวประเทศ เดิมเป็น

พระราชบัญญัติฌาปนกิจสมาคม พ.ศ. 2517 ต่อมาในปี 2545 ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม และ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติฌาปนกิจสมาคม พ.ศ. 2545 แทน โดยเพิมคุณสมบัติของผู ้ เริมก่อการ

จัดตังและกรรมการสมาคมฯ ตลอดจนหน้าทีความรับผิดชอบหรืองดเว ้นกระทําการในการปฏิบัติ

หน้าทีจนทําให้เสือมเสียผลประโยชน์ของสมาคมหรือสมาชิก เพราะผู ้เริมก่อการจัดตังและ

กรรมการของสมาคมฯ เป็นผู ้ รับผิดชอบทางการเงินของประชาชนผู้ เป็นสมาชิก  

6)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518   

 พระราชบัญญัติฉบับนีก ําหนดและอนุญาตให้มีการก่อตังสหภาพแรงงาน สมาพันธ์

แรงงาน และองค์กรนายจ้าง โดยให้จดทะเบียนทีกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมแรงงาน

มีอ ํานาจหน้าทีในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้างและ

สหพันธ์แรงงาน ทัวราชอาณาจักร  

จากการศึกษากฎหมายทีเกียวกับการขออนุญาตและการจัดตังองค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

แต่ละฉบับข้างต้น พบว่ากฎหมายแต่ละฉบับต่างก็ก ําหนดหน่วยงานทีทําหน้าทีควบคุมกํากับดูแล

องค์กรทีไม่แสวงหากําไรแตกต่างกันไปขึนอยู่กับรูปแบบและลักษณะขององค์กรทีไม่แสวงหา

กําไรว่ามีรูปแบบ และลักษณะการดําเนินงาน รวมทังว ัตถุประสงค์ในการจัดตังองค์กรอย่างไร ทังนี 

หน่วยงานทีมีหน้าทีควบคุมและกํากับดูแลตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการ

ควบคุมและกํากับดูแลในส่วนของการขออนุญาต การจดทะเบียน ตรวจสอบว่ามีข้อบังคับถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ และมีการปฏิบัติเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่  โดยหน่วยงานทีควบคุม

และกํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรไม่มีบทบาทในเรืองเกียวกับมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  ดังนัน จึงต้องหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันมิให้องค์กรทีไม่

แสวงหากําไรตกเป็นเครืองมือในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการแก้ไขเพิมเติม 
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พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 34 เพือให้มีอ ํานาจหน้าทีในการ

กํากับดแูลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรไม่ให้เป็นแหล่งเงินทุนทีใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย โดยให้เพิมเติมอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการธุรกรรมในมาตรา 34 อนุมาตรา (7) 

ดังต่อไปนี 

 “(7)  มีอ ํานาจออกประกาศทีใช้ในการควบคุมและกํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหา

กําไร โดยมีขอบเขตของประกาศฯ ดังต่อไปนี 

  -  การกําหนดให้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรนําเงินสดทีได้รับมาฝากสถาบัน

การเงิน เพือให้สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบการเคลือนไหวของเงินทีองค์กรไม่แสวงหากําไร

นํามาฝากถอนได้ ซึงหากมีการทําธุรกรรมทางการเงินเกินกว่าทีก ําหนด ก็จะต้องรายงานการทํา

ธุรกรรมไปทีสํานักงาน ปปง. 

 -  การกําหนดจํานวนเพดานเงินสดขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีสามารถเก็บ

ไวใ้ชภ้ายในองค์กร  สําหรับเงินส่วนทีเหลือจะต้องนําไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน 

 -  การกําหนดให้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรจะต้องจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย มี

ผู ้ตรวจสอบบัญชี เช่นเดียวกับนิติบุคคลอืน ๆ  รวมทังก ําหนดให้สํานักงานบัญชี หรือ ผู ้ตรวจสอบ

บัญชีรับอนุญาต มีหน้าทีต้องรายงานสิงต้องสงสัยทีมีความเสียงในการฟอกเงินต่อสํานักงาน ปปง. 

 -  การกําหนดให้มีการเปิดเผยชือผู ้บริจาค หรือแหล่งทีมาของเงินบริจาค ชือ

ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถินขององค์กรผู ้บริจาคต่างประเทศ” 

ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ

นิวซีแลนด์แล้วมีกฎหมายทีเกียวกับการกํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไร ได้แก่ the Charities 

Act 2005 กฎหมายฉบับนีไดบ้ัญญัติแต่งตังคณะกรรมการการกุศลขึนมา เพือรับผิดชอบต่อความ

ผิดพลาดของส่วนการกุศล และให้คณะกรรมการกําหนดให้มีระบบการลงทะเบียนและการ

ตรวจสอบองค์กรการกุศล และให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การจัดการและการบริหารทีดีแก่

องค์กรการกุศลได้ก ําหนดหน้าทีของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1.  ให้องค์กรการกุศลตัดสินใจยอมรับยนืขอสมัครลงทะเบียน 

2.  ให้องค์กรการกุศลตรวจสอบพิจารณาย ้อนหลังเป็นประจําทุกปี 

3.  ให้รายงานและทําข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเกียวกับเหตุทีเกิดกับภาคการกุศล 

4.  ให้การสนับสนุนความเชือและความมันใจต่อประชาชนในภาคการกุศล 

5.  ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์แหล่งการกุศลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.  ให้การศึกษาองค์กรการกุศลตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการ และ 
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7. ให้การส่งเสริมและการสนับสนุนแหล่งเกียวกับภาคการกุศล 

ในส่วนของประเทศไทยนันมีกฎหมายทีใช้ควบคุมดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรหลาย

ฉบับ ซึงหากจะแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกับองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทุกฉบับ ให้มีมาตรการใน

การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการออกกฎหมายเฉพาะเพือให้มีการ

กํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไร ก็อาจไม่เหมาะสม จึงควรให้หน่วยงานทีมีหน้าทีในการกํากับ

ดูแลด้านการเงินแก่การก่อการร้าย อันได้แก่ สํานักงาน ปปง. เป็นผู ้ มีอ ํานาจหน้าทีในการกํากับดูแล

องค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

4.2.2  ปัญหาการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การต่างประเทศ องค์กรเอกชนต่างประเทศ 

และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ในประเทศไทย 

จากทีได้ศึกษาถึงแหล่งเงินทุนทีใชส้ําหรับการก่อการร้าย จะมีลักษณะคล้ายเงินทุนของ

องค์กรอาชญากรรม แต่แตกต่างกันทีองค์กรอาชญากรรมได้เงินมาจากการกระทําทีมิชอบด้วย

กฎหมายเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มก่อการร้ายได้รับเงินทุนสนับสนุนทังจากการกระทําทีชอบด้วย

กฎหมายและทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู ้ เชียวชาญเชือว่าเงินทุนแก่การก่อการร้าย มาจาก 2 แหล่ง 

ด้วยกัน คือ 

แหล่งที 1  เป็นเงินทีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางประเทศ หรือทีเรียกว่า State-

Sponsored Terrorism  และองค์กรระหว่างประเทศทีมีฐานสนับสนุนทางการเงินทีใหญ่พอทีจะ

สนับสนุนองค์กรก่อการร้ายได ้ เช่น องค์กร AI Qoeda หรือ Mojahidin  ซึงเป็นองค์กรก่อการร้ายที

ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของบางประเทศ และองค์กรการกุศล  เช่น นายโอซามา บินลาเดน  

ทีนําเอาทรัพย์สินของตนเองออกมาสนับสนุนเครือข่ายการก่อการร้าย อัลเคด้า 

แหล่งที 2  เป็นเงินทีได้รับมาจากการกระทําไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับแหล่ง

เงินทุนขององค์กรอาชญากรรม แหล่งเงินทุนดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการค้ายาเสพติด การขู ่

กรรโชก การปล้นทรัพย์ การลักพาตัว การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ การพนัน การลักลอบขนสินค้า

หนีภาษี และการค้าสิงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ รายได้จากระบบธุรกิจทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง

แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศทีเข้ามาให้แก่องค์กรทีไม่แสวงหากําไรจะมีปัญหาและอุปสรรคใน

การตรวจสอบทีมาของเงินว่า  ผู ้ ใดเป็นผู ้บริจาคเงินดังกล่าว และการบริจาคนันมีว ัตถุประสงค์เพือ

อะไร 

องค์กรต่างประเทศ ไม่ว่าเป็นองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชน หรืออาสาสมัครชาว

ต่างประเทศทีเข้ามาในประเทศไทยเพือดําเนินงานในด้านต่าง ๆ หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรทีไม่

แสวงหากําไรมีความเสียงทีจะนําเงินทุนเข้ามาใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  จึง

เป็นปัญหาทีจะต้องหาแนวทางในการกํากับดูแลเพือสกัดกันเงินทุนแก่การก่อการร้าย ซึงหน่วยงาน
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ทีเกียวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศ  คือ กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที

ดําเนินการเกียวกับผู ้อพยพ คือ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีดูแลองค์กรเอกชนต่างประเทศ

ทัวไป คือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นอกจากนีย ังมีกฎเกณฑ์เกียวกับการออกวีซ่าและ

การขออนุญาตทํางานซึงต้องขออนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมือง อาสาสมัครชาวต่างประเทศที

กรมประชาสงเคราะห์เป็นผูพิ้จารณาออกหนังสือรับรองเพือขอต่ออายุหนังสือเดินทาง และองค์กร

ทีทํางานด้านศาสนา ซึงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่าง ๆ  

การตรวจสอบการนําเงินเข้ามาดําเนินกิจกรรมหรือโอนเงินเข้ามาในประเทศโดยอ้างว่า

นําเงินมาทํากิจกรรมเพือการกุศลในประเทศผ่านการดําเนินงานขององค์การต่างประเทศ องค์กร

เอกชนต่างประเทศ และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ  กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ก ําหนดให้

ชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ อาจเป็นช่องทางหนึงทีกลุ่มก่อการ

ร้ายจะใช้เป็นทางผ่านของเงินเพือสนับสนุนการก่อการร้าย 

4.2.3 ความรับผิดทางอาญาของผ้บริหารู องค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายมักจะบัญญัติความรับผิดของผู ้บริหารนิติบุคคลใน

ลักษณะทีเชือมโยงกับความผิดของนิติบุคคลควบคูไ่ปด้วยกันเสมอ กล่าวคือ ในกรณีทีกฎหมาย

บัญญัติให้นิติบุคคลต้องมีความรับผิดทางอาญาแล้ว กฎหมายก็จะบัญญัติข้อสันนิษฐานให้บรรดา

ผู ้บริหารนิติบุคคลต้องมีความรับผิดทางอาญาด้วย   

กฎหมายทีบัญญัติเกียวกับความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลอยู่มากมายหลาย

ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายทีเกียวกับเศรษฐกิจ โดยบัญญัติความรับผิดของผู ้บริหารนิติบุคคลไว้

ใน 2 ลักษณะ คือการกําหนดเป็นความรับผิดเด็ดขาด และความรับผิดไม่เด็ดขาด 

ในกรณีทีเป็นความรับผิดไม่เด็ดขาดนัน มีกฎหมายทีบัญญัติในลักษณะเช่นนีอยู่หลาย

ฉบับซึงส่วนใหญ่เป็นกฎหมายทีเกียวกับเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 61  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกียวกับการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายในลักษณะ

นีก็อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู ้บริหารนิติบุคคลอยู่บ้าง  กล่าวคือ เมือบุคคลเหล่านี

ถูกกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีความผิดแล้ว บุคคลเหล่านีก็จะตกเป็นจําเลย ทังเป็นจําเลยทาง

สังคมและเป็นจําเลยทางกฎหมาย ซึ งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจําเลยเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิงสิทธิในชือเสียง ซึงถือว่าเป็นเรืองสําคัญอย่างยิง เนืองจากผู ้บริหารนิติบุคคล

จะต้องถูกดําเนินการต่างๆ ตามขันตอนทีกฎหมายกําหนด เช่น ถูกสอบสวน และถูกฟ้องคดี เป็นต้น 

ซึงแม้ในภายหลังผู ้บริหารนิติบุคคลทีตกเป็นจําเลยจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้กระทําความผิด
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ตามทีกฎหมายสันนิษฐานก็ตาม ในบางครังก็ไม่อาจทําให้ชือเสียงและภาพลักษณ์ทีเสียไปกลับคืน

มาเหมือนเดิมได ้

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการบัญญัติกฎหมายในลักษณะทีเป็นข้อสันนิษฐานความรับผิดนีจะมี

ปัญหาเรืองผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจําเลยอยู่บ้าง แต่เนืองจากความจําเป็นทีกฎหมาย

ย ังคงตอ้งบัญญัติกฎหมายในลักษณะทีเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ ดังนัน การบัญญัติกฎหมายในลักษณะ

นีควรจะบัญญัติเฉพาะในกรณีทีมีความจําเป็นจริงๆเท่านัน   

การบัญญัติกฎหมายทีเป็นข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคล 

กล่าวโดยสรุป ควรมีหลักเกณฑ์ดังนีคือ 

1)  ในกรณีทีความผิดนันเป็นความผิดทีส่งผลกระทบต่อความมันคงทางเศรษฐกิจ 

ความมันคงทางสังคมและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

ของประชาชน และเป็นความผิดทีพยานหลักฐานต่าง  ๆ ทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดอยู่ใน

ความรู้เห็นของผู ้ต้องหาหรือจําเลยเป็นส่วนใหญ่ เช่น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกียวกับการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นต้น  ในกรณีเช่นนีกฎหมายควรกําหนดเป็นข้อสันนิษฐาน

ความรับผิดของผู ้บริหารนิติบุคคล  

 ในส่วนของการกําหนดโทษนัน การพิจารณาว่าควรจะกําหนดโทษเพียงโทษปรับ

หรือควรกําหนดโทษจําคุกด้วยนัน ควรจะต้องคํานึงถึงเนือหาของความผิดในกฎหมายเหล่านันด้วย 

กล่าวคือ ในกรณีทีความผิดนันเป็นความผิดทีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมโดยตรง หรือ

อาจเรียกว่า “ความผิดต่อสิงทีกฎหมายประสงค์จะคุ้มครองเป็นหลัก” ก็สามารถ   ก ําหนดโทษจําคุก

ได้ เช่น การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตรา 11 ซึงก ําหนดว่า “บุคคลซึงเดิน

ทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่อง ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที และตามกําหนดเวลา…” ได้ก ําหนดโทษทังโทษจําคุกและ

โทษปรับ เนืองจากความผิดนีเป็นความผิดซึงกระทบต่อความมันคงของประเทศและความสงบ

เรียบร้อยของสังคม แต่ในกรณีทีความผิดนันเป็นเพียงส่วนประกอบทีทําให้ความผิดหลักเกิดขึน 

หรืออาจเรียกว่า “ความผิดต่อสิงทีกฎหมายประสงค์จะคุ้มครองในระดับรอง” ก็ควรจะกําหนดเพียง

โทษปรับเท่านัน ไม่ควรลงโทษจําคุกด้วย เพราะจะทําให้เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและ

เสรีภาพของจําเลยมากเกินไป 

 ในเรืองโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายเหล่านีนัน แม้ว่าการบัญญัติข้อสันนิษฐาน

ความรับผิดของผู ้บริหารนิติบุคคลนีจะเป็นเรืองของการต้องรับผิดในการกระทําของผู ้ อืน ซึงมี
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หลักเกณฑ์ว่าไม่ควรลงโทษเกินโทษปรับก็ตาม แต่เนืองจากความผิดเหล่านีส่งผลกระทบต่อสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างร้ายแรง ดังนัน เพือให้เกิดผลในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมอย่างแท้จริง ก็ควรจะกําหนดทังโทษจําคุกและโทษปรับด้วย เช่น   พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 61 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ความผิดเกียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ถึงมาตรา 8  เป็นต้น 

2)  กฎหมายทีประสงค์จะใช้ควบคุมการกระทําทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อสังคม แต่มีเหตุผลอย่างอืนในการบัญญัติกฎหมายร่วมด้วย เช่น เพือส่งเสริมเศรษฐกิจ

การค้าและการลงทุน เป็นต้น กฎหมายจําพวกนี เช่น พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522 เป็นต้น  ในความผิดเหล่านีอาจกําหนดเป็นข้อ

สันนิษฐานความรับผิดของผู ้บริหารนิติบุคคลได ้  อย่างไรก็ดี  ในส่วนของการลงโทษเนืองจาก

ความจําเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลงทุนจากทังภายในและภายนอกประเทศ และการ

คํานึงถึงความกังวลของ   นักลงทุนทีอาจจะต้องรับโทษจําคุก ทําให้ไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศ 

ดังนัน จึงอาจใช้วิธีการเพือความปลอดภัยแทนการลงโทษจําคุก เช่น การสังห้ามการประกอบอาชีพ

บางอย่าง ซึงก็จะส่งผลในทํานองเดียวกันกับการลงโทษจําคุกคือ การตัดผู ้ประกอบการทีกระทํา

ความผิดออกจากสังคมของการประกอบธุรกิจ 

3)  ในกรณีทีความผิดนันมิได้เป็นความผิดทีก่อความเสียหายร้ายแรงต่อสังคม

เหมือนกับความผิดตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แต่เป็นความผิดทีพยานหลักฐานต่าง  ๆทีเกียวข้องกับการ

กระทําความผิดอยู่ในฝ่ายของผู ้ต้องหาหรือจําเลยเป็นส่วนใหญ่ เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติสรรพสามิต 

พระราชบัญญัติเครืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2522 และ พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ 2521 เป็นต้น ดังนัน กฎหมายจึงสามารถกําหนดข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู ้บริหารได้  

แต่เนืองจากเป็นความผิดทีมิได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสังคม และเป็นความผิดทีสามารถทํา

ให้ความเสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยไม่นานนัก โทษทีใช้จึงควรเป็นโทษปรับเท่านัน 

4)  ในกรณีทีเป็นความผิดทีมิได้ก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสังคมมากนัก และเป็น

ความผิดทีสามารถหาพยานหลักฐานต่าง  ๆทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดได้ไม่ยากจนเกินไป 

เช่นความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์พ.ศ. 2530   พระราชบัญญัติ

ทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 กฎหมายเหล่านีไม่ควรบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐาน ความรับผิดทางอาญา

ของผู ้บริหารนิติบุคคล  และควรกําหนดเพียงโทษปรับเท่านัน โดยอาจกําหนดโทษปรับในอัตรา

อย่างสูงไว ้ เพือให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้ดุลพินิจได้ว่าควรกําหนดโทษ เท่าใดจึงเหมาะสมกับ

ความผิด  
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อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตังในลักษณะองค์กร

กําหนดความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลสําหรับการกระทําต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วม

ในอาชญากรรมร้ายแรงทีเกียวกับกลุ่มอาชญากรทีจัดตังในลักษณะองค์กร การมีส่วนร่วมในกลุ่ม

อาชญากรทีจัดตังในลักษณะองค์กร การฟอกทรัพย์สินทีได้จาก การก่ออาชญากรรม  การฉ้อราษฎร์

บังหลวง  การขัดขวางความยุติธรรม  การกระทําต่าง  ๆทีเกียวกับการค้ามนุษย ์การกระทําต่าง  ๆที

เกียวกับการลักลอบขนผู้ย ้ายถิน 

เนืองจากอนุสัญญาฯข้อ 10 วรรค 3 เรืองการกําหนดให้การกําหนดความรับผิดทาง

อาญาของนิติบุคคลต้องไม่กระทบกระเทือนความรับผิดทางอาญาของบุคคลธรรมดาซึงกระทําการ

ต่างๆดังกล่าวในข้อ 10 วรรค 1 เป็นมาตรการบังคับทีรัฐภาคีของอนุสัญญาฯต้องปฏิบัติตามเงือนไข

ดังกล่าวนี ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลสําหรับการ

กระทําต่างๆข้างต้นทีย ังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทย  

เมือพิจารณาบทบัญญัติเรืองความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลตาม

กฎหมายต่างๆทีเกียวข้องแล้ว จะเห็นว่า ขณะนีประเทศไทยมีบทบัญญัติดังกล่าวทีสอดคล้องกับ

อนุสัญญาฯข้อ 10 วรรค 3 เพียงกรณีเดียวคือ ความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลอัน

เนืองมาจากการฟอกทรัพย์สินทีได้จากการก่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 61  

มาตรา 61 “นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 

ต้องระวางโทษปรับตังแต่สองแสนบาทถึงหนึงล้านบาท 

 กรรมการ ผู ้จ ัดการ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลตาม

วรรคหนึง กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตังแต่หนึงปีถึงสิบปี หรือปรับตังแต่สองหมืนบาท

ถึงสองแสนบาท หรือทังจ ําทังปรับ เว ้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนัน” 

ด้วยเหตุนี ประเทศไทยจึงมีหน้าทีจะต้องบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหาร

นิติบุคคลสําหรับการกระทําอืนๆตามอนุสัญญาฯข้อ 10 วรรค 1 ด้วย ส่วนเรืองลักษณะของการ

บัญญัติกฎหมายควรจะเป็นเช่นไรนัน เมือพิจารณาเรืองหลักเกณฑ์และขอบเขตในการบัญญัติ

กฎหมายทีเป็นข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลข้างต้นแล้ว จะเห็นว่า ควร

จะบัญญัติในลักษณะทีเป็นข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาแบบไม่เด็ดขาด เพราะความผิดต่างๆ

เหล่านีนอกจากจะเป็นความผิดร้ายแรงทีส่งผลกระทบต่อความมันคงทางสังคม ความมันคงทาง

เศรษฐกิจ ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้ว 
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พยานหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดก็ย ังอยู่ในความรู้เห็นหรือในความ

ครอบครองของฝ่ายผู ้ต้องหาหรือจําเลยเสียเป็นส่วนใหญ่ด้วย 

ในส่วนของเรืองโทษนัน เนืองจากความผิดต่างๆเหล่านีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงได้ และเป็นความผิดทีส่งผลกระทบต่อสิงทีกฎหมายประสงค์จะคุ้มครองเป็นหลัก 

ดังนัน กฎหมายจึงควรกําหนดโทษทังจ ําคุกและโทษปรับ 

4.2.4 ปัญหาในการตรวจสอบการดําเนินการด้านการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

ในประเทศไทยมีองค์กรทีดําเนินการโดยไม่แสวงหากําไร เป็นจํานวนหลายแห่ง

ด้วยกัน ซึงทางการได้มีการควบคุมและดูแลการจัดตังองคก์รแต่ละองค์กรเพือให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย องค์กรเอกชนทีดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังก ําไร หมายถึง  องค์กร มูลนิธิ สมาคม 

สหภาพและพรรคการเมือง เป็นต้น องค์กรเหล่านีจัดตังขึนเพือดําเนินงานทีมีลักษณะ ดังต่อไปนี 

1.  หน้าทีหรือกิจกรรมเพือประโยชน์ของส่วนรวม มิใช่เฉพาะกลุ่มเป็นองค์การที

ปกครองตนเอง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู ้ก ําหนดนโยบายและตัดสินใจในเรืองต่าง ๆ  

2.  ไม่แสวงหากําไรและไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก 

3.  ไม่ใช่องค์การของรัฐแม้จะเป็นองค์การทีจัดตังขึนโดยรัฐ หรือได้รับการสนับสนุน

จากรัฐก็ตาม 

4.แหล่งทีมาของเงินได้และการใช้จ่ายเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

แหล่งทีมาของเงินได้  ได้แก่   

1)  เงินบริจาค/สนับสนุน  หมายถึง  เงินและสิงของทีได้รับบริจาค หรือสนับสนุนจาก

ผู.้ทีสนับสนุนองค์กร  ได้แก่ ประชาชน  องค์กรหลัก รัฐบาล  องค์กรเอกชนระหว่างประเทศทังใน

ประเทศและต่างประเทศ และเงินช่วยเหลือจากพวกเศรษฐีชาวอาหรับ  ทีเรียกตามระบบของศาสนา

อิสลามว่า ซะกาต 

 ซะกาต  หมายถึง ความเพิมพูน และความเจริญงอกงาม และให้รวมถึงการชําระตัว

ผู ้ ช่วยซะกาต และทรัพย์สินของเขาให้สะอาดด้วย  ซึงในทางศาสนาแล้ว ซะกาต หมายถึง ส่วนหนึง

ของทัรพย์ตามทีศาสนากําหนด ทีจะต้องจ่ายให้แก่ผู ้ทีมีสิทธิได้รับ  ประกอบด้วย คนยากจน  คน

ยากไร้  เจ้าหน้าทีเก็บซะกาต  ผู ้ทีศรัทธาใหม่  ทาสทีต้องการไถ่ตน คนมีหนีสินในวิถีทางของอัล

เลาะห์ และคนเดินทาง และผูที้ต้องจ่ายซะกาต คือ  ผู ้ทีนับถือศาสนาอิสลาม และครอบครอง

ทรัพย์สินไว้ครบพิกัดครบหนึงปีจันทรคติ โดยอาจจ่ายเป็นทองคําและเงิน หรือปศุสัตว์ หรือธัญพืช

ต่าง หรือทรัพย์สินทีใช้ในทางการหรือสินค้า  

2)  รายรับอืน ๆ หมายถึง รายรับอืนนอกเหนือจากเงินบริจาค หรือสนับสนุน ได้แก่

รายรับจากการจําหน่ายสินค้า  ทรัพย์สิน และบริการขององค์กร ค่าธรรมเนียมสมาชิก เงิน
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สงเคราะห์  ดอกเบียรับ เงินปันผลกําไร จากการแลกเปลียนเงินต่างต่างประเทศ และรายรับจาก

กิจกรรมอืน  

 แหล่งเงินทุนสําหรับการก่อการร้าย มีลักษณะคล้ายเงินทุนขององค์กรอาชญากรรม 

แต่แตกต่างกันที ส่วนใหญ่แล้วองค์กรอาชญากรรมได้เงินมาจากการกระทําทีมิชอบด้วยกฎหมาย

เพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มก่อการร้ายได้รับเงินทุนสนับสนุนทังจากการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และชอบด้วยกฎหมาย    

 อย่างไรก็ตาม เงินทุนทีชอบด้วยกฎหมายทีใช้สนับสนุนการก่อการร้ายอาจมีทีมาจาก

เชิญชวนสังคม และการจัดตังกองทุน หรือการเชือเชิญสังคมแบบบอกต่อ ๆ กันไป หรือทาง

อินเตอร์เนต ซึงการจัดตังกองทุนได้ถูกนําออกไปใช้ในนามขององค์กรทีมีสถานะทางการกุศล หรือ

องค์กรทีมีเป้าหมายเพือช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ แต่พบวา่ผู ้บริจาคเงินให้การกุศลไม่ทราบเรือง  

ทีมีการนําเงินบริจาคบางส่วนออกไปสนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี วิธีการเพิมทุนทีเป็น

พิเศษอาจรวมถึงการรวบรวมเงินจากค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือการบิกรับสมาชิก การขายของต่อ

สาธารณชน การเรียกร้องสมาชิกของสังคมทีมังคัง และการบริจาคจากเงินรายได้ส่วนตัว เป็นตน้ 

การใช้จ่ายเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร   ได้แก่   

ค่าใช้จ่ายเพือกิจกรรม หมายถึง เงินและสิงของทีองค์การไม่แสวงหากําไร ให้ความ

ช่วยเหลือ หรือบริจาคให้ไป ได้แก่ อาหารและเครืองดืม เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เงินทุน ค่า

ฌาปนกิจสงเคราะห์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  

หน่วยงานทีตรวจสอบการดําเนินการด้านการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร ไดแ้ก่ 

กรมสรรพกร  โดยทีประมวลรัษฎากรไม่ได้ก ําหนดคํานิยามขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร  แต่ได้

ก ําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการเป็นองค์กรการกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วย

ภาษีเงินได้และภาษีการค้า  

กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังได้ก ําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดเก็บภาษีเงิน

ได้และค่าลดหย่อน รวมทังหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยกําหนดว่า มูลนิธิสมาคมทีประกอบกิจการ

ซึ งมีรายได้ต้องเสียภาษี เงินได้นิ ติบุคคล นอกเหนือจากมูลนิธิสมาคมทีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์กรการกุศล ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขการเป็นองค์

สาธารณกุศล และประกาศลดหย่อนเงินบริจาคเพือการกุศลของบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดามี

สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ไม่เกิน 60,000 บาท และต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้  

เดิมมลูนิธิหรือสมาคมจะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่ก็ไม่มีหน้าทีต้องเสียภาษีเงินได้

ตามประมวลรัษฎากร เพราะมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต่อมาตังแต่ปีบัญชี 2525 เป็นต้น

มา ได้มีการกําหนดให้มูลนิธิหรือสมาคมทีประกอบกิจการซึงมีรายได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
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นิติบุคคล ทําให้มูลนิธิหรือสมาคมมีหน้าทีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับมูลนิธิหรือสมาคมที

ประกอบกิจการซึงมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศกําหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ถูก

ก ําหนดให้เป็นผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เพือทีจะผลักดันให้มูลนิธิหรือสมาคมทังหลายให้

มีการดําเนินกิจการในทางสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เพราะโดยธรรมชาติมูลนิธิหรือสมาคมมิใช่

องค์การทีดําเนินการเพือแสวงหาผลกําไร หากแต่ย ังอาจมีการดําเนินการในส่วนทีไม่เป็นไปเพือ

การกุศลสาธารณะหรือเพือประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มเท่านัน หลักการในการจัดเก็บภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากมูลนิธิหรือสมาคมมีดังนี  

1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีจัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเป็นภาษีทางตรง ซึงก ําหนดให้

จัดเก็บเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี   

2. โดยเหตุทีมูลนิธิหรือสมาคมมิใช่องค์การทีมุ่งดําเนินการเพือแสวงหาผลกําไร  

ดังเช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทัวไป จึงไม่อาจจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิ

ได้ และเพืออํานวยให้เกิดความเป็นธรรมจึงกําหนดให้มูลนิธีหรือสมาคมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

จากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด  

วิธีการเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม  

1.  การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ทีจ่าย 

  (1)  ภาษีหัก ณ ทีจ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนืองจากมูลนิธิหรือ

สมาคมได้รับเงินได้จากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วน

ท้องถินอืนต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได ้

  (2)  ภาษีหัก ณ ทีจ่ายตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เนืองจากมูลนิธิหรือ

สมาคมได้รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ

ยอดเงินได ้

  (3)  ภาษีหัก ณ ทีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซึงเป็นไปตามคําสัง

กรมสรรพากรที ท.ป.4/2528 สําหรับการจ่ายเงินได้ตามสัญญารายหนึงๆ มีจ ํานวนตังแต่ 1,000 บาท

ขึนไป กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู ้ รับตามสัญญารายหนึง  ๆมีจ ํานวนทังสินไม่ถึง 1,000 

บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ทีจ่าย  

2.  การเสียภาษีโดยการยืนรายการประเมินตนเอง โดยมูลนิธิหรือสมาคมต้องยืนแบบ

แสดงรายการ ภ.ง.ด.55  และชําระภาษีเงินได้ภายใน 150 ว ัน นับแต่ว ันสุดท้ายของรอบระยะเวลา

บัญชี พร้อมกับการยืนแบบแสดงรายการดังกล่าว โดยไม่ต้องแนบบัญชีงบดุล และบัญชีรายได้

รายจ่ายทีมีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง  
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 สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมทีได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลไป

แล้ว กรมสรรพากรจะได้ด ําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกียวกับผลการดําเนินงาน หาก

ปรากฏว่าผลการดําเนินงานไม่เป็นตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติทีก ําหนด หรือไม่ปฏิบัติเกียวกับ

การออกใบรับให้แก่ผู ้บริจาคและการส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล และบัญชีรายได้รายจ่าย  

พร้อมทังรายงานการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบปีบัญชีทีผ่าน ไปของผู ้รับอนุมัติให้

กรมสรรพากรทราบภายใน 150 ว ัน นับแต่ว ันสินรอบระยะวลาบัญชี โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ก็จะ

ถูกเพิกถอนการประกาศฯ ทังนี ให้มีผลตังแต่ปีถัดจากปีทีประกาศเพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป ดังนัน การตรวจสอบการเคลือนไหวทางการเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร อีกช่องทาง

หนึง สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านทางกรมสรรพากร แต่ทังนี เป็นการตรวจสอบจากงบดุล และ

บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดําเนินงานของกิจการในรอบปี ซึงเป็นการตรวจสอบย ้อนหลังไป

คราวละ 1 ปี หากมีการใช้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรเป็นแหล่งฟอกเงิน ก็เป็นการตรวจสอบทีไม่ทัน

ต่อเหตุการณ์ และการตรวจสอบของกรมสรรพากร เป็นการตรวจสอบโดยมีว ัตถุประสงค์เพือการ

จัดเก็บภาษี มิใช่ตรวจสอบด้านการป้องการการฟอกเงิน ดังนัน จึงต้องมีมาตรการอืนในการกํากับ

ดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรเพือป้องกันไม่ใช้ในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้าย 

สําหรับมาตรการทีควรนํามาใช้กับองค์กรทีไม่แสวงหากําไร ในการตรวจสอบการ

เคลือนไหวทางการเงิน ได้แก่  

1.  การกําหนดให้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรนําเงินสดทีได้รับมาฝากสถาบันการเงิน 

เพือให้สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบการเคลือนไหวของเงินทีองค์กรทีไม่แสวงหากําไรนํามา

ฝากถอนได้ ซึงหากมีการทําธุรกรรมทางการเงินเกินกว่าทีก ําหนด ก็จะต้องรายงานการทําธุรกรรม

ไปทีสํานักงาน ปปง. 

2.  การกําหนดใหก้รมสรรพากรตรวจสอบงบดุล และบัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการ

ดําเนินงานขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร ทีมีผลการดําเนินงานหรือมีรายรับรายจ่ายทีผิดปกติ มีเหตุ

อันควรสงสัยว่าจะมีลักษณะเป็นการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและให้

รายงานไปย ังสํานักงาน ปปง.  หรือใหอ้งค์กรทีไม่แสวงหากําไร ส่งงบดุล และบัญชีรายได้รายจ่าย 

รายงานการดําเนินงานขององค์กรทีไม่แสวงหากําไร ให้กับสํานักงาน ปปง. เพือทําการตรวจสอบ 

3.  การกําหนดให้สํานักงานบัญชี หรือผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ต้องรายงานสิงต้อง

สงสัยต่อหน่วยงานของรัฐ ซึงอาจได้แก่ กรมสรรพากร   หรือสํานักงาน ปปง. 

นอกจากนี ในกรณีทีสํานักงาน ปปง. พบว่าเงินทีต้องสงสัยว่าเกียวกับการกระทํา

ความผิดไม่ได้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เลขาธิการ ปปง. สามารถแจ้งให้กรมสรรพากรดําเนินการ

DPU



 152 

ประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ โดยในเรืองนีได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมือว ันที 30 เมษายน 

2534 ซึงมีสาระสําคัญว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าทีทีพบการกระทําความผิดซึงอยู่นอกเหนืออํานาจ

หน้าทีของตนแจ้งไปย ังหน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนินการตามกฎหมายต่อไป เพือให้การบังคับใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 5 ก ําหนดให้อ ํานาจในการควบคุม

จัดเก็บภาษีอากรแก่กรมสรรพากร และมาตรา 19 ก ําหนดว่าในกรณีทีเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอัน

ควรเชือว่าผู ้ ใดแสดงรายการตามแบบทียืนไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงาน

ประเมินมีอ ํานาจออกหมายเรียกผู ้ยืนรายการนันมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานพยานกับสังให้

ผู ้ยืนรายการหรือพยานนันนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอืนอันควรแก่เรืองมาแสดงได้ โดยมาตรา 

20 ได้ก ําหนดต่อไปว่าเมือได้จัดการตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมี

อ ํานาจแก้จ ํานวนเงินทีประเมินหรือยืนรายการไว้เดิม โดยอาศัยพยานหลักฐานทีปรากฎและแจ้ง

จ ํานวนเงินทีต้องชําระอีกไปย ังผู ้ต้องเสียภาษี นอกจากนัน หากผู ้ต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตาม

หมายหรือคําสังของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 19 หรือไม่ยอมตอบคําถาม เมือซักถามโดยไม่

มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอ ํานาจประเมินภาษีอากรตามทีรู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้ง

จ ํานวนเงินซึงต้องชําระไปย ังผู ้ เสียภาษีอากร โดยในการประเมินตามมาตรา 20 และ มาตรา 21 ผู ้

ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบียปรับหนึงเท่าของจํานวนเงินเสียภาษีทีต้องชําระอีก (มาตรา 22) และ

ย ังต้องเสียเงินเพิมตามมาตา 27 ด้วย เมือพิจารณาถ้อยคําตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้จ ํากัดว่าข้อมูลทีจะทําให้เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชือว่ามีการ

แสดงรายการตามแบบไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลใด ฉะนัน 

ข้อมูลทีสํานักงาน ปปง.  มีอยู่และได้แจ้งไปย ังกรมสรรพากร จึงเป็นแหล่งข้อมูลหนึ งของ

กรมสรรพากร ในการประเมินภาษีย ้อนหลังผู ้ ทีเลียงภาษีได้ ซึงสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมือ

ว ันที 30 เมษายน 2534 

4.2.5  การดําเนินการตามมาตรการของ Financial Action Task Force (FATF) 

  การก่อการร้ายมีเครือข่ายการสนับสนุนทางการเงินอยู่ทัวทุกมุมโลก มีการเคลือนย ้ายเงิน

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยผ่านเครือข่ายของเงินนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเงินโดยวิธี

โพยก๊วน, Hawala, Underground  Banking, Alternative Remittance  Business และ  Religious 

Organization ฯลฯ   ซึงการปราบปรามการฟอกเงินผ่านแหล่งเงินนอกระบบเหล่านีจะต้องมีการ

บัญญัติกฎหมายเฉพาะให้เจ้าหน้าทีมีอ ํานาจเข้าไปตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านธุรกิจ

เหล่านี  ต้องมีการใช ้มาตรการพิเศษในการดําเนินการ เช่น  การดักฟังทางโทรศัพท ์ การค้นข้อมูล

จากคอมพิวเตอร์  การล่อให้กระทําความผิด ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนากฎหมายของ
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ศุลกากร สรรพากรและกฎหมายสถาบันการเงินผนวกกับมาตรการพิเศษของ FATF  8 ประการ ที

เกียวข้องกับ  Terrorist Financing  

FATF ได้แนะนําให้ประเทศต่างๆ ควรจะทบทวนว่า  กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที

เกียวข้องกับกลุ่มหรือองค์กรทีสามารถถูกนําไปใช้ในทางทีผิดเพือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายนันมีอยู่อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  องค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไรถือได้ว่าเป็นกลุ่มทีมี

ความเสียงสูง  ซึงประเทศต่างๆ ควรทีจะรับรองว่า  องค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไรเหล่านันจะไม่ถูก

นําไปใช้ในทางทีผิด ดังนี 

1)  ถูกนําไปใช้โดยองค์กรผู ้ก่อการร้ายเพือบังหน้าให้ตนดูเสมือนเป็นองค์กรทีถูก

กฎหมาย 

2)  ถูกนําไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรทีถูกกฎหมาย  โดยทําหน้าที

เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู ้ ก่อการร้าย  รวมถึงถูกนําไปใช้

เพือว ัตถุประสงค์ในการโยกย ้ายทรัพย์สินให้รอดพ้นจากมาตรการการยึด/อาย ัดต่างๆ และ 

3)  ถูกนําไปใช้เพือปกปิดหรือปิดบังการแปลงสภาพเงินทุนทีตังใจจะนําไปใช้ใน

วัตถุประสงค์ทีถูกกฎหมายให้กลายเป็นเงินทุนสนับสนุนองค์กรผู ้ ก่อการร้าย 

นอกจากนีแล้ว FATF  ย ังได้ก ําหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศเพือป้องกันมิให้มี

การนําองค์กรทีดําเนินการโดยไม่แสวงหากําไรไปใช้ในทางทีมิชอบ ดังนี 

1)  รัฐบาล 

 -  ควรกําหนดให้การทําบุญเพือการกุศลสอดคลองกับกฎบัตร หรือโดยกฎหมาย 

 -  ควรกําหนดให้การทําบุญมีคณะกรรมการอย่างน้อง 3 คน จัดประชุมอย่างน้อยปี

ละ 3 ครัง และคณะกรรมการควรเก็บข้อมูลทีหาได้ง่ายเพือให้สาธารณชนตรวจสอบได้ 

 -  คณะกรรมการควรทีจะแน่ใจว่า มีรายงานควบคุมการเงินอย่างเหมาะสม 

 -  คณะกรรมการควรทีจะแน่ใจว่ามีการดําเนินการในการป้องกันนําทรัพย์สินไปใช้

เป็นประโยชน์ส่วนตน หรือสินทรัพย์ทีได้รับการสนับสนุน 

2)  ความโปร่งใส 

 -  การทําบุญควรทีจะทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบของคณะกรรมการ 

 -  การทําบุญควรทีจะระบุถึงสิงทีให้และ/ หรือสาขาทีรับเงิน 

 -  การทําบุญควรทีจะมีการเปิดเผยชือของสมาชิกทีเป็นคณะกรรมการ และมีการจ่าย

เงินเดือนให้ลูกจ้าง 

 -  รายงานทางบัญชีประจําปี ควรทีจะอยู่ภายใต้เงือนไขทีกําหนดแก่คู่สัญญาทีสนใจ 
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 -  การขอความช่วยเหลือจากผู ้บริจารค ควรทีจะแจ้งให้ผุ ้บริจาคทราบว่าจะนําไปใช้

อย่างถูกต้อง 

 -  การรับความช่วยเหลือควรทีจะพิจารณาอย่างถีถ้วนเป็นการชอบด้วยกฎหมาย 

3)  การดําเนินการทางการเงิน 

 -  งบประมาณทีบริจาคควรผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 -  คณะกรรมการควรทีจะกําหนดให้คนใดคนหนึ งทําหน้าทีเป็นเจ้าหน้าทีการเงิน

ของมูลนิธิ 

 -  บางครังควรมีการตรวจสอบบัญชีโดยตรง เพือต่อต้านการกระทําทีไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ชอบมาพากล 

 -  การทําบุญควรดําเนินการผ่านสถาบันการเงินทีมีความน่าเชือถือ 

 -  ควรมีการจัดเก็บข้อมูลของผู ้ รับและจํานวนเงินทีบริจาค 

 -  ควรทีจะฝากเงินบริจาคในบัญชีเงินฝากโดยทันที 

4)  การจัดสรรเงินบริจาคไม่ควรใช้เงินสด 

 -  การจัดสรรเงินบริจาคแก่องค์กรผู ้ รับบริจาคต่างประเทศ และการติดตามข้อมูล

เกียวกับองค์กรผู ้ รับบริจาคต่างประเทศ ควรทีจะประกอบด้วย 

 -  ชือภาษาอังกฤษและภาษาท้องถินขององค์กรผู ้ รับบริจาคต่างประเทศ 

 -  ผู ้ รับต่างประเทศอยู่ในเขตอํานาจศาลใด 

 -  ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อขององค์กรผู ้ รับบริจาคต่างประเทศ 

 -  ว ัตถุประสงค์ขององค์กรผู ้ รับบริจาคต่างประเทศทีรายงานให้ทราบ 

 -  ทรัพย์สินขององค์กรผู ้ รับบริจาคต่างประเทศ 

5)  การตรวจสอบพืนฐานของผู ้ รับชาวต่างประเทศทีปกปิดไว้ มีดังนี 

 -  สามารถพิสูจน์ถึงการบริจาคให้ผุ ้ รับชาวต่างประเทศได้อย่างมีเหตุผล 

 -  ผูรั้บบริจาคไม่ควรทีจะมีรายชืออยู่ในบัญชีรายชือ ขององคืการสหประชาชาติ 

หรือสหภาพยุโรป หรือประเทศสหรัฐฯ 

 -  การทําบุญควรทีจะระบุชือเต็มภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถินรวมทังเชือชาติ 

สัญชาติ ประเทศทีอยู่ ตลอดจน สถานที และวันเดือนปีเกิด เจ้าหน้าทีขององค์กรผูรั้บบริจาค

ต่างประเทศ 

 -  การทําบุญควรร้องขอให้องคืกรผุ ้ รับบริจาคต่างประเทศยืนย ันว่า ไม่ได้ถูกว่าจา้ง

หรือติดต่อกับบุคคลใดทีองคก์ารสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐฯ ระบุว่ามีส่วน

เกียวข้องกับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน 
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6)  การทําบุญควรทีจะตรวจสอบระบบการเงินขององค์กรผุ ้ รับบริจาคต่างประเทศ ดังนี 

 -  ควรกําหนดให้แจ้งชือสถาบันการเงินทีองค์กรผุ ้ รับบริจาค มีบัญชีเปิดอยู่และไม่

เป็นสถาบันการเงินทีตังขึนมาบังหน้า หรือเป็นการหลบเลียงภาษี 

 -  ควรจะกําหนดให้องค์กรผุ ้ รับบริจาคต่างประเทศ รายงานการจุดสรรเงินให้เป็น

ระยะ ๆ  

 -  ควรทีจะกําหนดให้องค์กรผู ้รับบริจาคต่างประเทศดําเนินการอย่างมีเหตุมีผล 

เพือให้มันใจว่าจะไม่มีการแบ่งปันเงินไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย 

จากคําแนะนําของ FATF ในส่วนทีเกียวกับองค์กรทีไม่แสวงหากําไร นัน ประเทศไทย 

จึงควรพิจารณาว่า จะต้องมีการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายในส่วนใดบ้าง เพือให้เป็นไปตามแนวทาง

คําแนะนําของ FATF 

ปัจจุบัน สํานักงาน ปปง.ได้ออกมาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินได้แก่มาตรการเกียวกับการรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know 

YourCustomer/Customer Due Diligence: KYC/CDD) ของสถาบันการเงิน (Financial Institutions) 

และหน่วยธุรกิจ หรือผู ้ประกอบวิชาชีพทีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial 

Businesses and Professions, DNFBP) ซึงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความเสียงเกียวกับการกระทํา

ผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  โดยการช่วย

ชีให้เห็นถึงธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย อีกทังหลักการดังกล่าวย ังเป็นหลักเกณฑ์ตาม

มาตรฐานสากลทีประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินตามโครงการ  ROSCs   

มาตรการเกียวกับการรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า 

(Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD)  ก า ร รู้ จัก ตัว ต น ข อ ง ลูก ค้ า 

(KYC)  หมายความรวมถึง  การเก็บหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า  ทีอยู่อาศัย    ทังนีขึนอยู่กับ

ระดับความเสียงของลูกค้า รวมถึงอาจมีการขยายขอบข่ายของข้อมูลเพิมมากขึน และลงลึกอย่าง

ละเอียดในเชิงการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD : Customer Due Diligence) ด้วย ว ัตถุประสงค์ในการทํา 

KYC/CDD เพือทีจะให้ทราบถึงความชัดเจนในตัวลูกค้ามากยิงขึน ซึงเป็นสิงสําคัญทีผู ้มีหน้าที

ติดต่อกับลูกค้าต้องดําเนินการตามขันตอนการปฏิบัติงาน เพือให้สามารถระบุตัวตนทีแท้จริงของ

ลูกค้า (Client Identification) และการตรวจสอบข้อมูลทีได้รับจากลูกค้ากับหลักฐานหรือแหล่ง

อ้างอิงทีเชือถือได้ (Client Verification) เมือมีการเปิดบัญชีใหม่หรือก่อนรับทําธุรกรรมครังแรกกับ

ลูกค้าตามระดับความเสียงของลูกค้าทีอาจใช้บริการหรือทําธุรกรรมเพือการฟอกเงินหรือสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
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ระดับของความเสียง จะเป็นตัวก ําหนดรายละเอียดของข้อมูลการรู้จักตัวตนของลกูคา้ 

(KYC)และระยะเวลาในการตรวจสอบลูกค้า  การเดินบัญชีของลูกค้า ซึงก ําหนดระดับความเสียงไว้

เป็น 3 ระดับ ดังนี  

ลูกค้าระดับ  1  เป็นลูกค้าทีมีความเสียงตํ า 

ลูกค้าระดับ  2  เป็นลูกค้าทีมีความเสียงปานกลาง 

ลูกค้าระดับ  3  เป็นลูกค้าทีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

กระบวนการประเมินความเสียงจะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี  

1.  โอกาสทีลูกค้าจะใช้ บริการ นันๆ ฟอกเงิน  

2.  ประเภท  และลักษณะของธุรกิจของลูกค้า หรือทีมาของความรํ ารวย  

3.  เขต / ประเทศทีถูกประเมินว่า ไม่มีมาตรฐานในการป้องกันการฟอกเงิน (ประเทศที

ไม่ให้ความร่วมมือในการฟอกเงิน Non-Cooperative Countries and Territories : NCCT / TAX 

HAVENS  COUNTRY)  

4.  ลูกค้าทีตรวจพบว่ามีรายชืออยู่ในกลุ่มบุคคลทีควรเฝ้าระวังตามข้อมูล ภาคผนวก ข. 

(list of NCCT, Tax Havens, Jurisdictions subject to the monitoring process, sanctions, PEP, “hold 

mail/non-resident, unable to contact) ควรอยู่ระดับ 3  

นอกจากนีสํานักงาน ปปง.ได้ออกแนวปฏิบัติเพือให้สถาบันการเงินนําไปกําหนด

นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า

ของสถาบันการเงินและหน่วยธุรกิจ หรือผู ้ประกอบวิชาชีพทีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Policy 

Statement on Compliance with the Know Your Customer and Customer Due Diligence for 

Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions) ซึงก ําหนดให้

สถาบันการเงินควรมีมาตรการเพิมเติมทีสําคัญ ดังนี  

1.  ด ําเนินการประเมินความเสียงเพือทราบระดับความต้องการข้อมูลการรู้จักตัวตนของ

ลูกค้า และมีการจัดเก็บข้อมูลทีเหมาะสมตามระดับความเสียง ทังนี ข้อมูลทีจะจัดเก็บจะต้องได้รับ

การตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสมเพียงพอและต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ และตรวจทาน

อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลา  

2.  มีมาตรการทีเหมาะสมในการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า และ

จําแนกประเภทลูกค้าตามความเสียงต่อการทีจะกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทังนีให้รวมถึงสถาบันการเงินใน

ต่างประเทศด้วย  
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3.  มีมาตรการทีเหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติในการตรวจสอบเพือทราบ

ข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าทีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

4.  ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับธุรกรรมขนาดใหญ่ทีผิดปกติ หรือ ธุรกรรมทีมีเหตุอัน

ควรสงสัยซึงไม่มีว ัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีเห็นได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง โดยต้อง

ดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวให้มากทีสุดเท่าทีจะกระทําได้และบันทึกผลการตรวจสอบไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรเพือใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีหรือผู ้ตรวจสอบบัญชี  

5.  รายงานให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบในทันที หากปรากฏ

เหตุอันควรสงสัยว่าเงินหรือทรัพย์สินทีนํามาทําธุรกรรมกบัสถาบันการเงินนัน เป็นเงินหรือ

ทรัพย์สินทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

6.  มีนโยบายทีเหมาะสมและต่อเนืองในการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร 

และการตรวจสอบระบบ เพือประโยชน์ในการตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย 
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บทที 5 

บทสรปและข้อเสนอแนะุ  

 

5.1  บทสรปุ  

การก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศย่อม

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ถูกกระทําและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง รวมทังเป็นปัญหาสําคัญที

กระทบต่อความมันคงของรัฐ รวมถึงในระดับระหว่างประเทศ  ปัญหาเรืองความโหดร้ายทารุณ 

ความต่อเนืองในการกระทําความผิดของการก่อการร้าย  ซึงในบางครังการกระทําความผิดดังกล่าว

อาจถือว่าเป็นเพียงความผิดสามัญ ซึงมีกฎหมายภายในสําหรับความผิดสามัญนันอยู่แล้ว  แต่ปัญหา

อยู่ทีว่าการก่อการร้ายไม่ใช่ความผิดสามัญทัวไป  ความแตกต่างนีเองทีทําให้ต้องมีการกําหนดฐาน

ความผิดใหม่ และต้องมีมาตรการใหม่ ๆ เพือรับมือกับภัยการก่อการร้าย  หลายประเทศจึงมีฐาน

ความผิดและวิธีการพิเศษสําหรับการก่อการร้าย  ในประเทศไทยก็เช่นกันในส่วนของฐานความผิด

ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา และในส่วนของมาตรการทางกฎหมายหรือวิธีการพิเศษเฉพาะ

สําหรับการก่อการร้ายปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   

อย่างไรก็ดี ในเวทีระหว่างประเทศส่วนทีย ังคงเป็นปัญหามากทีสุดคือการกําหนดฐานความผิด  

เนืองจากย ังหาความหมายของการก่อการร้ายทีชัดเจนและยอมรับตรงกันไม่ได้เสียที  สาเหตุของ

ปัญหานีไม่ได้อยู่ทีฐานความผิดสามัญเพราะทุกประเทศเห็นว่าการกระทําตามความผิดสามัญเป็น

ความผิดอย่างชัดเจนอยู่แล้ว  แต่สิงทีเห็นต่างกันก็คือในส่วนของเจตนาพิเศษ คือ ในส่วนข้อ

เรียกร้องหรือทีขู ่เข็ญให้สมความตังใจตามอุดมการณ์ความเชือนันเอง  เนืองจากข้อเรียกร้องหรือ

อุดมการณ์ในแง่นามธรรมนีเองเป็นส่วนทียากทีสุดในการจัดประเภทความผิดให้กับการก่อการร้าย  

เพราะหากผู ้ ก่อการร้ายมีอุดมการณ์ในการแบ่งแยกดินแดนหรือขับไล่หรือต่อต้านรัฐบาลอาจมี

ความเห็นแตกต่างกันว่าเป็นอาชญากรรมทางการเมืองหรือการก่อการร้ายกันแน่  อีกตัวอย่างหนึงก็

คือ ย ังคงมีบางประเทศทีอาศัยการก่อการร้ายในประเทศอืนเพือประโยชน์บางประการอยู่ เช่น เพือ

ค้าอาวุธให้กลุ่มผู ้ ก่อการร้ายหรือเพือทําลายความมันคงของรัฐอืน เป็นต้น  ประเทศเหล่านีก็จะเห็น

ว่าเป็นการต่อสู้ดินรนเพือปลดแอกประเทศชาติ  ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามใน

ระดับสากลจึงย ังไม่สมบูรณ์เสียที  เมือพิจารณาจากอนุสัญญาหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ

เกียวกับการก่อการร้ายก็จะเห็นได้ว่า มีข้อมติประณาม   มีการขอความร่วมมือในการหาตัว
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ผู ้ ก่อการร้ายตลอดจนสมาชิก  และขอให้มีการลงโทษหรือขอใหส่้งผู ้ ร้ายข้ามแดน  แต่ก็ย ังไม่มีข้อ

ผูกมัดให้ทุกประเทศต้องร่วมมือ     

พัฒนาการของการก่อการร้ายเปลียนแปลงไปตามสภาพสังคมและอุดมการณ์ของกลุ่ม

ก่อการร้าย  สิงทีสําคัญประการหนึงในการก่อให้เกิดการก่อการร้ายได้แก่  เงินทุนทีใช้ในการ

สนับสนุนในการก่อการร้าย  การป้องกันหรือลดระดับความรุนแรงในการก่อการร้ายวิธีการหนึง 

คือ การติดตามเส้นทางการเงินทีใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้าย  โดยการใชม้าตรการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ซึงถือเป็นมาตรการทีช่วยตัดช่องทางเงินทุนก่อการร้ายทีใช้ในการ

กระทําความผิด ซึงอาจเป็นเงินทีได้มาอย่างถูกกฎหมายหรืออาจเป็นเงินทีได้มาจากการกระทําผิด

กฎหมาย  เพือมิให้องค์กรก่อการร้ายขยายกลุ่มออกไป และเพือควบคุมการหมุนเวียนเงินในวงจร

ขององค์กรก่อการร้าย    ประเทศไทยไดใ้ชพ้ระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542  เป็นมาตรการหนึ งในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย โดยการกําหนด

ความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพือทําใหส้ามารถนํามาตรการต่าง ๆ ของกฎหมายดังกล่าว   

มาบังคับใช้กับการทําความผิดเกียวกับการก่อการร้ายได้  ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเส้นทางการเงิน 

การยึด อาย ัดทรัพย์สิน  เป็นต้น อย่างไรก็ดี กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีใช้อยู่

ปัจจุบันย ังไม่เพียงพอสําหรับการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงต้องมี

การแก้ไขเพิมเติมกฎหมายดังกล่าว  

จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศทีเกียวข้องกับการก่อการร้าย กฎหมายของ

ประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ออกกฎหมาย  the Charities Act 2005 

ก ําหนดให้มีคณะกรรมการการกุศล มีหน้าทีก ํากับดูแลและตรวจสอบองค์กรการกุศล รวมทังให้การ

สนับสนุนด้านการศึกษา การจัดการและการบริหารทีดีแก่องค์กรการกุศล   และจากการศึกษา

วิเคราะห์กฎหมายของไทยในบททีผ่านมาพบว่า กฎหมายทีใช้ก ํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไรที

ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายค่อนข้างเก่า  ไม่มีว ัตถุประสงค์ในด้านการป้องกันการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย  ดังนัน จึงควรมีมาตรการทีชัดเจนในการตรวจสอบการดําเนินการด้าน

การเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรเพือป้องกันมิให้มีการใช้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรเป็นแหล่ง

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   เช่น  เรืองการรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย  เรือง

การริบทรัพย์สินทีได้มาจาการกระทําความผิดทีไม่ใช่ความผิดมูลฐาน เรืองการกําหนดมาตรการ

เพือตรวจและเฝ้าดูการเคลือนย ้ายเงินสดและตราสารทีเปลียนมือได้ทีมีการข้ามเขตแดน  เรือง

ความสามารถทีจะร่วมมือและแลกเปลียนข้อมูลในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยการ

จัดตังหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน  เพือทําหน้าทีเป็นศูนย์กลางระดับประเทศสําหรับการ
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รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลทีเกียวข้องกับการกระทําทีอาจเกียวข้องกับการฟอกเงิน  เรือง

การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพือป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ดังนัน หากมีการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกียวกับ

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการธุรกรรมในการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินการด้าน

การเงินขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรแล้วจะเป็นการลดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ได้อีกช่องทางหนึง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบัน การจัดตังนิติบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตังองค์กรทีไม่แสวงหากําไร 

มูลนิธิ สมาคม บริษัท ห้างร้าน สามารถกระทําได้โดยง่าย หน่วยงานทีรับผิดชอบในการจัดตัง

องค์กรทีไม่แสวงหากําไร ย ังมีหลายหน่วยงานขึนอยู่กับว่าองค์กรทีไม่แสวงหากําไรดังกล่าวขอ

จัดตังในรูปแบบใด  หน่วยงานทีกํากับดูแลไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด  รัดกุม   หน่วยงานต่าง 

ๆ ไม่ได้ให้ความสําคัญในการตรวจสอบแหล่งทีมีของเงินทีองค์กรทีไม่แสวงหากําไรได้รับมา 

รวมทังสถาบันการเงิน จะไม่ได้ให้ความสําคัญในการเคลือนย ้ายเงินทุนทีมีลักษณะผิดปกติจากการ

ทําธุรกรรมทัวไป  เนืองจากองค์กรทีไม่แสวงหากําไรมีรายได้จากการรับบริจาคเงิน บางครังอาจมีผู ้

บริจาคทีเป็นผู ้ไม่ประสงค์ออกนาม หรือมีการบริจาคเงินทีไม่มีแหล่งทีมาทีชัดเจน  หากนําเงิน

ดังกล่าวมาฝากกับสถาบันการเงิน  ถ้าเข้าเกณฑ์ต้องรายงานการทําธุรกรรมเงินสด สถาบันการเงินก็

จะรายงานการทําธุรกรรมเงินสด (ปปง. 1-01)  ตามแบบทีสํานักงาน ปปง. ก ําหนด แต่มักจะไม่

รายงานว่าเป็นการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. 1-03)  เนืองจากสถาบันการเงินไม่สงสัย

ในแหล่งทีมาของเงินทีองค์กรทีไม่แสวงหากําไรได้รับมา  หรือองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีเป็น

องค์กรสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะไม่นําเงินทีได้รับมาบางส่วนเข้าสู่ระบบการเงิน

ของสถาบันการเงิน  ทําให้สํานักงาน ปปง. ไม่มีข้อมูลในการติดตามเส้นทางการเงินขององค์กรที

ไม่แสวงหากําไร  ดังนัน เพือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควรมีมาตรการเพิมเติม ดังนี 

1.  การแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้อ ํานาจ

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ ํานาจหน้าทีในการกํากับดูแลองค์กรทีไม่แสวงหากําไร ดังนี 

  1)  ออกประกาศ ข้อบังคับทีใช้ในการกํากับดูแล  การตรวจสอบบัญชี การกําหนดให้

องค์กรทีไม่แสวงหากําไรนําเงินสดทีได้รับมาฝากสถาบันการเงิน เพือให้สถาบันการเงินสามารถ
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ตรวจสอบการเคลือนไหวของเงินทีองค์กรไม่แสวงหากําไรนํามาฝากถอนได้ ซึงหากมีการทํา

ธุรกรรมทางการเงินเกินกว่าทีก ําหนด ก็จะต้องรายงานการทําธุรกรรมไปทีสํานักงาน ปปง. 

 2)  ก ําหนดจํานวนเพดานเงินสดขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีสามารถเก็บไวใ้ช้

ภายในองค์กร  สําหรับเงินส่วนทีเหลือจะต้องนําไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน 

 3)  ก ําหนดให้องค์กรทีไม่แสวงหากําไรจะต้องจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย มีผู ้ตรวจ

สอบบัญชี เช่นเดียวกับนิติบุคคลอืน ๆ  รวมทังก ําหนดให้สํานักงานบัญชี หรือ ผู ้ตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญาต มีหน้าทีต้องรายงานสิงต้องสงสัยทีมีความเสียงในการฟอกเงินต่อสํานักงาน ปปง. 

 4)   ก ําหนดให้มีการเปิดเผยชือผู ้บริจาค หรือแหล่งทีมาของเงินบริจาค ชือ

ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถินขององค์กรผู ้บริจาคต่างประเทศ 

 5)  ก ําหนดให้สถาบันการเงินจะต้องมีระบบงานด้านสารสนเทศทีสามารถ

ตรวจสอบการทําธุรกรรมของบัญชีทุกบัญชีทีเข้าเงือนไขว่าเป็นบัญชีทีมีความเสียงสูงในการฟอก

เงิน และระบบงานดังกล่าวจะต้องสามารถแจ้งเตือนเมือมีการทําธุรกรรมทีเข้าเงือนไขตามทีได้

ก ําหนดไว ้ เนืองจากในแต่ละวันมีลูกค้ามาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นจํานวนมากหากไม่มี

ระบบงานทีสามารถติดตามและแจ้งเตือนเมือมีการทําธุรกรรมทีมีความเสียงในการฟอกเงิน สถาบัน

การเงินก็ยากทีจะตรวจพบว่าบัญชีใดเข้าข่ายเป็นบัญชีทีมีความเสียงสูงในการฟอกเงิน  

2.  การสนับสนุนให้สถาบันการเงินนําเทคโนโลยีทีทันสมัยทีมีความสามารถในการ

ตรวจสอบ ติดตามและแจ้งเตือนเมือพบว่าการทําธุรกรรมทางการเงินทีผิดปกติ  โดยหน่วยงานของ

รัฐอันได้แก่ สํานักงาน ปปง. อาจให้เงินสนับสนุน หรือเสนอให้มีการลดหย่อนภาษี หรือให้สิทธิ

พิเศษใด ๆ แก่สถาบันการเงิน  เพือให้สถาบันการเงินนําระบบเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพและ

ทันสมัยมาใช้ในการแจ้งเตือนการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย โดยระบบเทคโนโลยีดังกล่าว

ต้องมีความสามารถในการรายงานและติดตามการทําธุรกรรมทีมีลักษณะผิดปกติ รวมทังแจ้งเตือน

ให้ทราบเมือมีการทําธุรกรรมทีผิดปกติ หรือการทําธุรกรรมปกติทีเข้าเงือนไขตามทีกําหนดว่าเป็น

การทําธุรกรรมผิดปกติ 
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