
                       พระราชกําหนด 
                ควบคมุสินค้าตามชายแดน 
                         พ.ศ. 2524 
                          ------- 
 
                      ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 
               ให้ไว้ ณ วนัท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2524 
                   เป็นปีท่ี 36 ในรัชกาลปัจจบุนั 
 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการ 
   โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่ 
          โดยท่ีมีความจําเป็นจะต้องควบคมุสนิค้าตามชายแดนเพ่ือป้องกนัและ 
   ปราบปรามการกระทําอนักระทบกระเทือนตอ่ความมัน่คงของรัฐและความสงบ 
   เรียบร้อยตามชายแดน 
          อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนญูแห่ง 
   ราชอาณาจกัรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึน้ไว้  
   ดงัต่อไปนี ้
 
          มาตรา 1  พระราชกําหนดนีเ้รียกวา่ "พระราชกําหนดควบคมุสินค้า 
   ตามชายแดน พ.ศ. 2524" 
 
          มาตรา 2* พระราชกําหนดนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 
   ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
         *[รก.2524/174/1พ/20 ตลุาคม 2524] 
 
          มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัอ่ืนใดในสว่นท่ีบญัญัติไว้แล้ว 
   ในพระราชกําหนดนี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทแหง่พระราชกําหนดนี ้ให้ใช้ 
   พระราชกําหนดนีแ้ทน 
 
          มาตรา 4  ในพระราชกําหนดนี ้
          "สินค้า" หมายความว่า สิ่งของท่ีอาจใช้ในการอปุโภคหรือบริโภค 



   สารเคมี อาวธุ ยานพาหนะ และสิง่ของอ่ืนใด 
          "เขตควบคมุ" หมายความว่า เขตท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคมุ 
   ตามพระราชกําหนดนี ้
          "จําหนา่ย" หมายความวา่ ขาย แลกเปล่ียน ให้ โอนสิทธิหรือโอน 
   การครอบครองให้แก่บคุคลอ่ืน 
          "ผู้อํานวยการ" หมายความวา่ ผู้ อํานวยการควบคมุสนิค้าในเขตควบคมุ 
          "พนกังานเจ้าหน้าท่ี" หมายความว่า ผู้ซึง่ผู้ อํานวยการแตง่ตัง้ให้ 
   ปฏิบตัิการตามพระราชกําหนดนี ้
          "รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
          มาตรา 5  พระราชกําหนดนีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่สถาบนัระหวา่งประเทศ 
   หรือสถาบนัของต่างประเทศท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
   หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
 
          มาตรา 6  เม่ือมีความจําเป็นท่ีจะต้องควบคมุสนิค้าตามชายแดนเพื่อ 
   ประโยชน์ในการป้องกนัหรือปราบปรามการแทรกซมึบอ่นทําลาย ป้องกนัหรือ 
   ปราบปรามการกระทําอนักระทบกระเทือนตอ่ความมัน่คงของรัฐหรือความสงบ 
   เรียบร้อยตามชายแดน หรือเพ่ือมิให้เป็นประโยชน์ต่อบคุคลอนัจะเป็นภยัต่อ 
   ประเทศ  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน 
   ราชกิจจานเุบกษา ให้ท้องท่ีหนึง่ท้องท่ีใดตามชายแดน หรือสว่นหนึง่สว่นใด 
   ในน่านนํา้ของประเทศไทยเป็นเขตควบคมุได้ 
 
          มาตรา 7  เม่ือได้ประกาศเขตควบคมุตามมาตรา 6 แล้ว ให้รัฐมนตรี 
   มีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้
          (1) กําหนดชนิดหรือประเภทสินค้าใดเป็นสนิค้าควบคมุในเขตควบคมุนัน้ 
          (2) แต่งตัง้นายทหารยศตัง้แตพ่ลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึน้ไป 
   หรือผู้วา่ราชการจงัหวดั เป็นผู้ อํานวยการ 
          การกําหนดชนิดหรือประเภทสนิค้าควบคมุตาม (1) เม่ือประกาศใน 
   ราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคบัได้ 
 
          มาตรา 8  ให้ผู้ อํานวยการมีอํานาจกําหนดมาตรการโดยความเห็นชอบ 



   ของคณะกรรมการตามมาตรา 9 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
          (1) กําหนดจํานวนหรือปริมาณสนิค้าควบคมุซึง่บคุคลจะมีไว้ในครอบครอง 
   หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือจําหน่ายได้ตามความจําเป็น และจะกําหนดเง่ือนไขอยา่งใด 
   ด้วยก็ได้ 
          (2) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจําหน่าย การเก็บ 
   รักษา และการขนย้ายสินค้าควบคมุ 
          (3) ดําเนินการอื่นใดเก่ียวกบัสินค้าควบคมุเพ่ือประโยชน์ในการ 
   ปฏิบตัิการตามพระราชกําหนดนี ้
          การกําหนดตาม (1) และ (2) ให้ทําเป็นประกาศปิดไว้ ณ ศาลา 
   กลางจงัหวดั ท่ีวา่การอําเภอ ท่ีทําการตําบล และท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้าน ซึง่เขต 
   ควบคมุอยูใ่นท้องท่ี 
          ประกาศนัน้ เม่ือได้ปฏิบตัิตามวรรคส่ีแล้ว ให้ใช้บงัคบัได้ 
 
          มาตรา 9  ในแตล่ะจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตควบคมุ ให้มีคณะกรรมการ 
   คณะหนึง่ประกอบด้วยผู้วา่ราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ รองผู้วา่ 
   ราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ผู้ กํากบัการตํารวจภธูร นายอําเภอแห่งท้องท่ี 
   ท่ีเก่ียวข้อง พาณิชย์จงัหวดั และผู้บงัคบัหน่วยทหารซึง่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบั 
   บญัชาท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้รับผิดชอบในการป้องกนัในพืน้ท่ีชายแดน เป็นกรรมการ 
          ในกรณีท่ีผู้ ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้ อํานวยการ ให้รองผู้วา่ราชการ 
   จงัหวดัซึง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 
          มาตรา 10  ให้ผู้ อํานวยการมีอํานาจแตง่ตัง้นายทหารสญัญาบตัร 
   ซึง่มียศตัง้แตร้่อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีขึน้ไป หรือข้าราชการตํารวจยศ 
   ตัง้แตร้่อยตํารวจตรีขึน้ไป หรือข้าราชการตัง้แตร่ะดบั 3 ขึน้ไป เป็นพนกังาน 
   เจ้าหน้าท่ีตามความจําเป็น 
 
          มาตรา 11  ในการปฏิบติัหน้าท่ี ผู้อํานวยการและพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
   ต้องแสดงบตัรประจําตวัตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
          บตัรประจําตวั ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
  
          มาตรา 12  เม่ือได้มีการประกาศกําหนดจํานวนหรือปริมาณสนิค้าควบคมุ 



   ตามมาตรา 8 (1) แล้ว ห้ามมิให้บคุคลใดมีสนิค้าควบคมุไว้ในครอบครองเกิน 
   จํานวนหรือปริมาณดงักล่าว เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ อํานวยการ 
   หรือผู้ซึง่ผู้ อํานวยการมอบหมาย 
          บคุคลใดมีสนิค้าควบคมุไว้ในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณท่ีกําหนด 
   ในวนัท่ีมีประกาศตามมาตรา 8 (1) ต้องขออนญุาตตอ่ผู้ อํานวยการหรือผู้ซึง่ 
   ผู้อํานวยการมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีผู้ อํานวยการกําหนด ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ 
   เจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีได้มีประกาศดงักลา่ว 
 
          มาตรา 13  ห้ามมิให้บคุคลใดนําสนิค้าควบคมุเข้ามาในหรือสง่ออกไป 
   นอกเขตควบคมุ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ อํานวยการหรือผู้ซึง่ 
   ผู้อํานวยการมอบหมาย 
 
          มาตรา 14  การขออนญุาตและการอนญุาตตามมาตรา 12 และ 
   มาตรา 13 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีผู้ อํานวยการ  
   ประกาศกําหนด และให้นํามาตรา 8 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบั 
   แก่การประกาศในกรณีนีโ้ดยอนโุลม 
 
          มาตรา 15  ในเขตควบคมุซึง่อยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของตน ให้ผู้ อํานวยการ 
   และพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกบัพนกังานฝ่ายปกครองหรือ 
   ตํารวจชัน้ผู้ใหญ่และพนกังานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   และให้มีอํานาจดงัต่อไปนี ้
          (1) เข้าไปตรวจค้นในเคหะสถาน สถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ได้ 
   ทกุเวลา เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่มีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี ้
          (2) ตรวจค้นบคุคลใด ๆ เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่กระทําความผิด 
   ตามพระราชกําหนดนี ้
          (3) ตรวจค้นยานพาหนะท่ีจะเข้ามาในหรือออกนอกเขตควบคมุได้ 
   ทกุเวลา และสัง่เจ้าของหรือผู้ควบคมุยานพาหนะให้หยดุ จอด หรือนํา 
   ยานพาหนะไปยงัท่ีหนึง่ท่ีใดเพ่ือตรวจค้นและสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 
          (4) สัง่บคุคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือสง่บญัชี เอกสาร หรือ 
   หลกัฐานอ่ืนเม่ือมีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ ถ้อยคํา บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐาน 
   ดงักลา่วจะมีประโยชน์แก่การดําเนินการตามพระราชกําหนดนี ้



          (5) ยดึหรืออายดัสินค้า เอกสาร หลกัฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงของ 
   ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี ้
          (6) จบั ควบคมุ และสอบสวน หรือสง่ผู้ ต้องหาตามพระราชกําหนดนี ้
   ไปยงัพนกังานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตอ่ไปก็ได้ 
          การสัง่เจ้าของหรือผู้ควบคมุยานพาหนะให้หยดุ จอด หรือนํายานพาหนะ 
   ไปยงัท่ีหนึง่ท่ีใดตาม (3) ให้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการจราจรทางบก หรือ 
   กฎหมายเก่ียวกบัการเดินเรือ หรือกฎหมายอ่ืนว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี 
 
          มาตรา 16  บรรดาคดีท่ีมีข้อหาวา่กระทําความผิดตอ่พระราชกําหนดนี ้
   เว้นแตค่วามผิดตามมาตรา 22 ไมว่า่จะมีข้อหาวา่กระทําความผิดตอ่กฎหมายอ่ืน 
   ด้วยหรือไมก็่ตาม ให้ผู้ อํานวยการ พนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานสอบสวน 
   ควบคมุผู้ ต้องหาไว้เพ่ือทําการสอบสวนได้ไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีผู้ ต้องหา 
   ถกูจบั 
          ถ้าเกิดความจําเป็นท่ีจะควบคมุผู้ ต้องหาไว้เกินกําหนดเวลาตาม 
   วรรคหนึง่เพ่ือให้การสอบสวนเสร็จสิน้ ให้ผู้ อํานวยการ พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
   หรือพนกังานสอบสวน แล้วแตก่รณี สง่ตวัผู้ ต้องหามาศาล  และให้ผู้ อํานวยการ  
   พนกังานเจ้าหน้าท่ี พนกังานสอบสวน หรือพนกังานอยัการประจําท้องท่ี ท่ีอยูใ่น 
   เขตควบคมุนัน้ย่ืนคําร้องตอ่ศาลขอหมายขงัผู้ ต้องหานัน้ไว้ ในการนีใ้ห้ศาลมี 
   อํานาจสัง่ขงัหลายครัง้ตดิ ๆ กนัได้ แตค่รัง้หนึง่ต้องไม่เกินสิบห้าวนัและรวมกนั 
   ทัง้หมดต้องไมเ่กินหกสบิวนั 
 
          มาตรา 17  ในกรณีท่ีผู้ อํานวยการเป็นผู้สง่สํานวนและมีความเห็น 
   ควรสัง่ฟ้องไปยงัพนกังานอยัการ การแย้งคําสัง่ไมฟ้่องของพนกังานอยัการตาม 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ผู้ อํานวยการเป็นผู้ ใช้อํานาจของ 
   อธิบดีกรมตํารวจหรือผู้วา่ราชการจงัหวดั แล้วแตก่รณี 
 
          มาตรา 18  สิ่งของท่ียดึไว้ ถ้าไมป่รากฏตวัเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
   ในขณะท่ียดึ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีประกาศหาตวัเจ้าของภายในสิบห้าวนันบัแต ่
   วนัยดึ หากไม่มีเจ้าของมาแสดงตวัขอรับคืนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัประกาศ 
   ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
          ส่ิงของท่ียดึไว้ ถ้ามีคําสัง่เด็ดขาดไมฟ้่องคดี หรือศาลไมพิ่พากษา 



   ให้ริบ และผู้ เป็นเจ้าของมิได้ขอรับคืนภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัมีคําสัง่เดด็ขาด 
   ไมฟ้่องคดี หรือวนัท่ีคําพิพากษาถงึท่ีสดุ แล้วแตก่รณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
          ส่ิงของท่ียดึไว้ตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ถ้าเป็นของเสียง่าย หรือ 
   ถ้าเก็บรักษาไว้ จะเป็นการเส่ียงความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการ 
   ดแูลรักษาเกินสมควร ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีทําบญัชีไว้แล้วจดัการขายทอดตลาด 
   หรือจดัการโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ เงินท่ีได้เม่ือหกัคา่ใช้จ่ายในการ 
   ดําเนินการแล้ว ให้ยดึไว้แทนสิง่ของ 
 
          มาตรา 19  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรการท่ีกําหนดตามมาตรา 8 หรือ 
   เง่ือนไขท่ีผู้อาํนวยการกําหนดตามมาตรา 14  ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึ่งปี 
   หรือปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
          มาตรา 20  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12  ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสองปี 
   หรือปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
          มาตรา 21  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13  ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี 
   หรือปรับไมเ่กินสามหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
          มาตรา 22  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ของผู้ อํานวยการ หรือพนกังาน 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ ใช้อํานาจตามมาตรา 15 (3) หรือ (4)  ต้องระวางโทษจําคกุ 
   ไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กินสามพนับาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
          มาตรา 22 ทวิ* สินค้าควบคมุท่ีบคุคลใดมีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้ 
   เพ่ือการใด รวมทัง้บรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สตัว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ 
   เคร่ืองจกัรกลใด ๆ ท่ีบคุคลใดใช้อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิตามมาตรการท่ีกําหนด 
   ตามมาตรา 8 หรือสนิค้าควบคมุท่ีบคุคลใดมีไว้ในครอบครองอนัเป็นการฝ่าฝืน 
   มาตรา 12 หรือนําเข้ามาในหรือสง่ออกไปนอกเขตควบคมุอนัเป็นการฝ่าฝืน 
   มาตรา 13 ให้ริบเสียทัง้สิน้ 
         *[มาตรา 22 ทวิ เพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพ่ิมเติม 
   พระราชกําหนดฯ พ.ศ.2528] 
 



          มาตรา 23  ในกรณีท่ีนิติบคุคลเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี ้
   กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรือผู้แทนของนิติบคุคลนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัไิว้ 
   สําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่นรู้เห็นในการกระทํา 
   ความผิดนัน้ 
 
          มาตรา 24  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม 
   พระราชกําหนดนี ้
 
   ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ป. ตณิสลูานนท์ 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
   หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบบันี ้คือ โดยท่ี 
   มีความจําเป็นรีบด่วนในอนัท่ีจะรักษาความปลอดภยัของประเทศและความมัน่คง 
   ของรัฐ รัฐบาลจงึต้องควบคมุสนิค้าบางชนิดหรือบางประเภทในเขตท้องท่ีบาง 
   แห่งตามบริเวณชายแดนเพ่ือมิให้สนิค้าเหลา่นัน้ตกไปอยูก่บับคุคลที่เป็นภยัต่อ 
   ประเทศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการแทรกซมึบอ่นทําลายความ 
   มัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ  ในการนีจํ้าเป็นต้องกําหนดมาตรการ 
   เพ่ือควบคมุสนิค้าเหลา่นัน้ จงึจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี ้
 
   -------------------- 
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี ้คือ โดยท่ี 
   มาตรการในการควบคมุสนิค้าตามชายแดนท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชกําหนด 
   ควบคมุสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524 ยงัไมส่ามารถป้องกนัหรือปราบปราม 
   การลกัลอบนําสินค้าควบคมุเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกเขตควบคมุได้อยา่งมี 
   ประสทิธิภาพ สมควรกําหนดให้มีโทษริบสินค้าควบคมุท่ีบคุคลใดมีไว้ในครอบครอง 
   มีไว้เพ่ือการใด หรือนําเข้ามาในหรือสง่ออกไปนอกเขตควบคมุ รวมทัง้บรรดา 
   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สตัว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจกัรกลใดๆ ท่ีบคุคลใด 
   ใช้ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพ่ือให้การควบคมุสนิค้าตามชายแดนมีประสิทธิภาพ 
   ย่ิงขึน้  จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้



         *[รก.2528/120/1พ/5 กนัยายน 2528] 
 
  
 
 


