พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน
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เปนปที่ 36 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่มีความจําเปนจะตองควบคุมสินคาตามชายแดนเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําอันกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยตามชายแดน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกําหนดนี้เรียกวา พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. 2524
มาตรา 2(1) พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชกําหนดนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
บทแหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชพระราชกําหนดนี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชกําหนดนี้
สินคา หมายความวา สิ่งของที่อาจใชในการอุปโภคหรือบริโภคสารเคมี อาวุธ ยานพาหนะ และสิ่งของอื่นใด
เขตควบคุม หมายความวา เขตที่รัฐมนตรีประกาศเปนเขตควบคุมตามพระราชกําหนดนี้
จําหนาย หมายความวา ขาย แลกเปลี่ยน ให โอนสิทธิหรือโอนการครอบครองใหแกบุคคลอื่น
ผูอํานวยการ หมายความวา ผูอํานวยการควบคุมสินคาในเขตควบคุม
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา 5 พระราชกําหนดนี้มิใหใชบังคับแกสถาบันระหวางประเทศหรือสถาบันของตางประเทศที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 6 เมื่อมีความจําเปนที่จะตองควบคุมสินคาตามชายแดนเพื่อประโยชนในการปองกันหรือปราบปรามการ
แทรกซึมบอนทําลาย ปองกันหรือปราบปรามการกระทําอันกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอย
ตามชายแดน หรือเพื่อมิใหเปนประโยชนตอบุคคลอันจะเปนภัยตอประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหทองที่หนึ่งทองที่ใดตามชายแดน หรือสวนหนึ่งสวนใดในนานน้ําของประเทศไทย
เปนเขตควบคุมได
มาตรา 7 เมื่อไดประกาศเขตควบคุมตามมาตรา 6 แลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) กําหนดชนิดหรือประเภทสินคาใดเปนสินคาควบคุมในเขตควบคุมนั้น
(2) แตงตั้งนายทหารยศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไปหรือผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ
การกําหนดชนิดหรือประเภทสินคาควบคุมตาม (1) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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มาตรา 8 ใหผูอํานวยการมีอํานาจกําหนดมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา 9 ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุมซึ่งบุคคลจะมีไวในครอบครองหรือมีไวเพื่อใชหรือจําหนายไดตาม
ความจําเปน และจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจําหนาย การเก็บรักษา และการขนยายสินคาควบคุม
(3) ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินคาควบคุมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
การกําหนดตาม (1) และ (2) ใหทําเปนประกาศปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการตําบล และที่
บานผูใหญบาน ซึ่งเขตควบคุมอยูในทองที่
ประกาศนั้น เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหใชบังคับได
มาตรา 9 ในแตละจังหวัดที่อยูในเขตควบคุม ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจภูธร นายอําเภอแหงทองที่ที่เกี่ยวของ พาณิชย
จังหวัด และผูบังคับหนวยทหารซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบในการปองกันในพื้นที่
ชายแดน เปนกรรมการ
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ ใหรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ
มาตรา 10 ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีขึ้นไป
หรือขาราชการตํารวจยศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความ
จําเปน
มาตรา 11 ในการปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 12 เมื่อไดมีการประกาศกําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุมตามมาตรา 8 (1) แลว หามมิใหบุคคลใด
มีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการหรือผู
ซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
บุคคลใดมีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดในวันที่มีประกาศตามมาตรา 8 (1) ตอง
ขออนุญาตตอผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ด
วันนับแตวันที่ไดมีประกาศดังกลาว
มาตรา 13 หามมิใหบุคคลใดนําสินคาควบคุมเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุม เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
มาตรา 14 การขออนุญาตและการอนุญาตตามมาตรา 12 และมาตรา 13 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ผูอํานวยการ ประกาศกําหนด และใหนํามาตรา 8 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกการประกาศในกรณีนี้
โดยอนุโลม
มาตรา 15 ในเขตควบคุมซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของตน ใหผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจและหนาที่
เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปตรวจคนในเคหะสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ไดทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดนี้
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(2) ตรวจคนบุคคลใด ๆ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
(3) ตรวจคนยานพาหนะที่จะเขามาในหรือออกนอกเขตควบคุมไดทุกเวลา และสั่งเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะ
ใหหยุด จอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดเพื่อตรวจคนและสั่งการตามที่เห็นสมควร
(4) สั่งบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา ถอยคํา บัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้
(5) ยึดหรืออายัดสินคา เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดนี้
(6) จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาตามพระราชกําหนดนี้ไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไปก็
ได
การสั่งเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุด จอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดตาม (3) ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ หรือกฎหมายอื่นวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
มาตรา 16 บรรดาคดีที่มีขอหาวากระทําความผิดตอพระราชกําหนดนี้เวนแตความผิดตามมาตรา 22 ไมวาจะมี
ขอหาวากระทําความผิดตอกฎหมายอื่นดวยหรือไมก็ตาม ใหผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวน
ควบคุมผูตองหาไวเพื่อทําการสอบสวนไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผูตองหาถูกจับ
ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูตองหาไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น ให
ผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี สงตัวผูตองหามาศาล และใหผูอํานวยการ พนักงาน
เจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการประจําทองที่ ที่อยูในเขตควบคุมนั้นยื่นคํารองตอศาลขอหมายขัง
ผูตองหานั้นไว ในการนี้ใหศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบหาวันและรวมกันทั้งหมดตอง
ไมเกินหกสิบวัน
มาตรา 17 ในกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูสงสํานวนและมีความเห็นควรสั่งฟองไปยังพนักงานอัยการ การแยงคําสั่งไม
ฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหผูอํานวยการเปนผูใชอํานาจของอธิบดีกรม
ตํารวจหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
มาตรา 18 สิ่งของที่ยึดไว ถาไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองในขณะที่ยดึ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศหา
ตัวเจาของภายในสิบหาวันนับแตวันยึด หากไมมีเจาของมาแสดงตัวขอรับคืนภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใหตก
เปนของแผนดิน
สิ่งของที่ยึดไว ถามีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของมิไดขอรับคืนภายใน
สามสิบวัน นับแตวันมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของแผนดิน
สิ่งของที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถาเปนของเสียงาย หรือถาเก็บรักษาไว จะเปนการเสี่ยงความเสียหาย
หรือจะเสียคาใชจายในการดูแลรักษาเกินสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่ทําบัญชีไวแลวจัดการขายทอดตลาดหรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได เงินที่ไดเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินการแลว ใหยึดไวแทนสิ่งของ
มาตรา 19 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา 8 หรือเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดตามมาตรา 14
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 20 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 21 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 22 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใชอํานาจตามมาตรา 15 (3) หรือ (4)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 22 ทวิ(1) สินคาควบคุมที่บุคคลใดมีไวในครอบครอง หรือมีไวเพื่อการใด รวมทั้งบรรดาเครื่องมือเครื่องใช
สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลใดใชอันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา 8
หรือสินคาควบคุมที่บุคคลใดมีไวในครอบครองอันเปนการฝาฝนมาตรา 12 หรือนําเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุม
อันเปนการฝาฝนมาตรา 13 ใหริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา 23 ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทน
ของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการ
กระทําความผิดนั้น
มาตรา 24 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงของรัฐ รัฐบาลจึงตองควบคุมสินคาบางชนิดหรือบางประเภทในเขตทองที่บางแหง
ตามบริเวณชายแดนเพื่อมิใหสินคาเหลานั้นตกไปอยูกับบุคคลที่เปนภัยตอประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินการ
แทรกซึมบอนทําลายความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ในการนี้จําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมสินคา
เหลานั้น จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2528
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรการในการควบคุมสินคาตามชายแดนที่ได
กําหนดไวในพระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. 2524 ยังไมสามารถปองกันหรือปราบปรามการลักลอบนํา
สินคาควบคุมเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหมีโทษริบสินคาควบคุมที่
บุคคลใดมีไวในครอบครองมีไวเพื่อการใด หรือนําเขามาในหรือสงออกไปนอกเขตควบคุม รวมทั้งบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช
สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลใดใช อันเปนการฝาฝนกฎหมายเพื่อใหการควบคุมสินคาตาม
ชายแดนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*[รก.2528/120/1พ/5 กันยายน 2528]

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดฯ พ.ศ.2528

