พระราชกําหนด
ควบคุมสินคาตามชายแดน
พ.ศ. ๒๕๒๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
เปนปที่ ๓๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่มีความจําเปนจะตองควบคุมสินคาตามชายแดนเพื่อปองกันและปราบปราม
การกระทําอันกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยตามชายแดน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน
พ.ศ. ๒๕๒๔”
มาตรา ๒* พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.๒๕๒๔/๑๗๔/๑พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔]
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลว
ในพระราชกําหนดนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชพระราชกําหนดนี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดนี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่อาจใชในการอุปโภคหรือบริโภค สารเคมี อาวุธ
ยานพาหนะ และสิ่งของอื่นใด
“เขตควบคุม” หมายความวา เขตที่รัฐมนตรีประกาศเปนเขตควบคุมตาม
พระราชกําหนดนี้
“จําหนาย” หมายความวา ขาย แลกเปลี่ยน ให โอนสิทธิหรือโอนการครอบครองใหแก
บุคคลอื่น
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๒
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการควบคุมสินคาในเขตควบคุม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดนี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๕ พระราชกําหนดนี้มิใหใชบังคับแกสถาบันระหวางประเทศ หรือสถาบัน
ของตางประเทศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๖ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองควบคุมสินคาตามชายแดนเพื่อประโยชนในการ
ปองกันหรือปราบปรามการแทรกซึมบอนทําลาย ปองกันหรือปราบปรามการกระทําอันกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยตามชายแดน หรือเพื่อมิใหเปนประโยชนตอบุคคลอันจะ
เปนภัยตอประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหทองที่หนึ่งทองที่ใดตามชายแดน หรือสวนหนึ่งสวนใดในนานน้ําของประเทศไทยเปนเขตควบคุมได
มาตรา ๗ เมื่อไดประกาศเขตควบคุมตามมาตรา ๖ แลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) กําหนดชนิดหรือประเภทสินคาใดเปนสินคาควบคุมในเขตควบคุมนั้น
(๒) แตงตั้งนายทหารยศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือผูวาราชการ
จังหวัด เปนผูอํานวยการ
การกําหนดชนิดหรือประเภทสินคาควบคุมตาม (๑) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๘ ใหผูอํานวยการมีอํานาจกําหนดมาตรการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๙ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุมซึ่งบุคคลจะมีไวในครอบครอง หรือมีไว
เพื่อใชหรือจําหนายไดตามความจําเปน และจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจําหนาย การเก็บรักษา และการ
ขนยายสินคาควบคุม
(๓) ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินคาควบคุมเพื่อประโยชนในการปฏิบต
ั ิการตาม
พระราชกําหนดนี้
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหทําเปนประกาศปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ ที่ทําการตําบล และที่บานผูใหญบาน ซึ่งเขตควบคุมอยูในทองที่
ประกาศนั้น เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหใชบังคับได
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๓
มาตรา ๙ ในแตละจังหวัดที่อยูในเขตควบคุม ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด
ผูกํากับการตํารวจภูธร นายอําเภอแหงทองที่ที่เกี่ยวของ พาณิชยจังหวัด และผูบังคับหนวยทหารซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบในการปองกันในพื้นที่ชายแดน เปนกรรมการ
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ ใหรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
มาตรา ๑๐ ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศตั้งแตรอยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรีขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจยศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือขาราชการตั้งแต
ระดับ ๓ ขึ้นไป เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความจําเปน
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒ เมื่อไดมีการประกาศกําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุมตามมาตรา
๘ (๑) แลว หามมิใหบุคคลใดมีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณดังกลาว เวนแต
จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
บุคคลใดมีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณที่กาํ หนดในวันที่มี
ประกาศตามมาตรา ๘ (๑) ตองขออนุญาตตอผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีประกาศดังกลาว
มาตรา ๑๓ หามมิใหบุคคลใดนําสินคาควบคุมเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุม
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ การขออนุญาตและการอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด และใหนํามาตรา ๘ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับแกการประกาศในกรณีนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ในเขตควบคุมซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของตน ใหผูอํานวยการและพนักงาน
เจาหนาที่มอ
ี ํานาจและหนาทีเ่ ชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปตรวจคนในเคหะสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ไดทุกเวลา เมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
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๔
(๒) ตรวจคนบุคคลใด ๆ เมือ
่ มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
(๓) ตรวจคนยานพาหนะที่จะเขามาในหรือออกนอกเขตควบคุมไดทุกเวลาและสั่งเจาของ
หรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุด จอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดเพื่อตรวจคนและสั่งการตามที่
เห็นสมควร
(๔) สั่งบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นเมื่อมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวา ถอยคํา บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการตาม
พระราชกําหนดนี้
(๕) ยึดหรืออายัดสินคา เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
(๖) จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาตามพระราชกําหนดนี้ไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการตอไปก็ได
การสั่งเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุด จอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่หนึ่ง
ที่ใดตาม (๓) ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ หรือ
กฎหมายอื่นวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๑๖ บรรดาคดีที่มีขอหาวากระทําความผิดตอพระราชกําหนดนี้ เวนแตความผิด
ตามมาตรา ๒๒ ไมวาจะมีขอ
 หาวากระทําความผิดตอกฎหมายอื่นดวยหรือไมก็ตาม ใหผูอํานวยการ
พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนควบคุมผูตองหาไวเพื่อทําการสอบสวนไดไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูตองหาถูกจับ
ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูตองหาไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อให
การสอบสวนเสร็จสิ้น ใหผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี สงตัว
ผูตองหามาศาล และใหผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการประจํา
ทองที่ ที่อยูในเขตควบคุมนั้นยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหานั้นไว ในการนี้ใหศาลมีอํานาจสั่งขัง
หลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบหาวันและรวมกันทั้งหมดตองไมเกินหกสิบวัน
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูสงสํานวนและมีความเห็นควรสั่งฟองไปยัง
พนักงานอัยการ การแยงคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหผูอํานวยการเปนผูใชอํานาจของอธิบดีกรมตํารวจหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
มาตรา ๑๘ สิ่งของที่ยึดไว ถาไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองในขณะที่ยึด ให
พนักงานเจาหนาที่ประกาศหาตัวเจาของภายในสิบหาวันนับแตวันยึด หากไมมีเจาของมาแสดงตัวขอรับ
คืนภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใหตกเปนของแผนดิน
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๕
สิ่งของที่ยึดไว ถามีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษาใหรบ
ิ และผูเปนเจาของ
มิไดขอรับคืนภายในสามสิบวันนับแตวันมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด
แลวแตกรณี ใหตกเปนของแผนดิน
สิ่งของที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถาเปนของเสียงาย หรือถาเก็บรักษาไว
จะเปนการเสีย่ งความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการดูแลรักษาเกินสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่
ทําบัญชีไวแลวจัดการขายทอดตลาด หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได เงินที่ไดเมื่อหัก
คาใชจายในการดําเนินการแลว ใหยึดไวแทนสิ่งของ
มาตรา ๑๙ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา ๘ หรือเงื่อนไขที่
ผูอํานวยการกําหนดตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการ หรือพนักงาน เจาหนาที่ผูใช
อํานาจตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ ทวิ* สินคาควบคุมที่บุคคลใดมีไวในครอบครอง หรือมีไวเพื่อการใด
รวมทั้งบรรดาเครื่องมือเครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลใดใชอันเปน
การไมปฏิบัตต
ิ ามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา ๘ หรือสินคาควบคุมที่บุคคลใดมีไวในครอบครอง
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือนําเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุมอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๓ ใหริบเสียทั้งสิน
้
*[มาตรา ๒๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดควบคุม
สินคาตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๘]
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น
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๖
มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนรีบดวนในอัน
ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงของรัฐ รัฐบาลจึงตองควบคุมสินคาบางชนิดหรือ
บางประเภทในเขตทองที่บางแหงตามบริเวณชายแดนเพื่อมิใหสินคาเหลานั้นตกไปอยูกับบุคคลที่เปนภัย
ตอประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินการแทรกซึมบอนทําลายความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ ในการนี้จําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมสินคาเหลานั้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี้

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๘
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรการในการควบคุมสินคาตาม
ชายแดนที่ไดกําหนดไวในพระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ ยังไมสามารถ
ปองกันหรือปราบปรามการลักลอบนําสินคาควบคุมเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหมีโทษริบสินคาควบคุมที่บุคคลใดมีไวในครอบครองมีไวเพื่อการใด
หรือนําเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุม รวมทั้งบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลใดใช อันเปนการฝาฝนกฎหมายเพื่อใหการควบคุมสินคา
ตามชายแดนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.๒๕๒๘/๑๒๐/๑พ/๕ กันยายน ๒๕๒๘]
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