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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกําหนด 
ควบคุมสินคาตามชายแดน 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เปนปที่ ๓๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่มีความจําเปนจะตองควบคุมสินคาตามชายแดนเพื่อปองกันและ

ปราบปรามการกระทําอันกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยตาม
ชายแดน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน 

พ.ศ. ๒๕๒๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระ

ราชกําหนดนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชพระราชกําหนดนี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชกําหนดนี้ 
“สินคา” หมายความวา ส่ิงของที่อาจใชในการอุปโภคหรือบริโภค สารเคมี อาวุธ 

ยานพาหนะ และส่ิงของอื่นใด 
“เขตควบคุม” หมายความวา เขตที่รัฐมนตรีประกาศเปนเขตควบคุมตามพระ

ราชกําหนดนี ้
“จําหนาย” หมายความวา ขาย แลกเปล่ียน ให โอนสิทธิหรือโอนการครอบครอง

ใหแกบุคคลอื่น 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการควบคุมสินคาในเขตควบคุม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๑๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดนี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชกําหนดนี้มิใหใชบังคับแกสถาบันระหวางประเทศหรือสถาบัน

ของตางประเทศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนวยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๖  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองควบคุมสินคาตามชายแดนเพื่อประโยชน

ในการปองกันหรือปราบปรามการแทรกซึมบอนทําลาย ปองกันหรือปราบปรามการกระทําอัน
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยตามชายแดน หรือเพ่ือมิใหเปน
ประโยชนตอบุคคลอันจะเปนภัยตอประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหทองที่หนึ่งทองที่ใดตามชายแดน หรือสวนหนึ่งสวนใดใน
นานน้ําของประเทศไทยเปนเขตควบคุมได 

 
มาตรา ๗  เมื่อไดประกาศเขตควบคุมตามมาตรา ๖ แลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดชนิดหรือประเภทสินคาใดเปนสินคาควบคุมในเขตควบคุมนั้น 
(๒) แตงตั้งนายทหารยศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีข้ึนไป หรือผูวา

ราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ 
การกําหนดชนิดหรือประเภทสินคาควบคุมตาม (๑) เมื่อประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๘  ใหผูอํานวยการมีอํานาจกําหนดมาตรการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตามมาตรา ๙ ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุมซึ่งบุคคลจะมีไวในครอบครองหรือ

มีไวเพ่ือใชหรือจําหนายไดตามความจําเปน และจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจําหนาย การเก็บรักษา และ

การขนยายสินคาควบคุม 
(๓) ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินคาควบคุมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตาม

พระราชกําหนดนี้ 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหทําเปนประกาศปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด 

ที่วาการอําเภอ ที่ทําการตําบล และท่ีบานผูใหญบาน ซึ่งเขตควบคุมอยูในทองที ่
ประกาศนั้น เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๙  ในแตละจังหวัดที่อยูในเขตควบคุม ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง

ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กํากับการตํารวจภูธร นายอําเภอแหงทองที่ที่เก่ียวของ พาณิชยจังหวัด และผูบังคับหนวยทหารซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบในการปองกันในพื้นที่ชายแดน 
เปนกรรมการ 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ ใหรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

 
มาตรา ๑๐  ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศตั้งแต

รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจยศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือ
ขาราชการตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความจําเปน 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดง

บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  เมื่อไดมีการประกาศกําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุมตาม

มาตรา ๘ (๑) แลว หามมิใหบุคคลใดมีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณ
ดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย 

บุคคลใดมีสินคาควบคุมไวในครอบครองเกินจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดใน
วันที่มีประกาศตามมาตรา ๘ (๑) ตองขออนุญาตตอผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีประกาศดังกลาว 

 
มาตรา ๑๓  หามมิใหบุคคลใดนําสินคาควบคุมเขามาในหรือสงออกไปนอกเขต

ควบคุม เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  การขออนุญาตและการอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด และใหนํามาตรา ๘ 
วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกการประกาศในกรณีนี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ในเขตควบคุมซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของตน ใหผูอํานวยการและ

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและ
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปตรวจคนในเคหะสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ไดทุกเวลา เมื่อ
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

(๒) ตรวจคนบุคคลใด ๆ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามพระราช
กําหนดนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ตรวจคนยานพาหนะที่จะเขามาในหรือออกนอกเขตควบคุมไดทุกเวลาและ
ส่ังเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุด จอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดเพื่อตรวจคน
และส่ังการตามที่เห็นสมควร 

(๔) ส่ังบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อไดวา ถอยคํา บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการ
ตามพระราชกําหนดนี้ 

(๕) ยึดหรืออายัดสินคา เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงของใด ๆ ที่
เก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี ้

(๖) จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาตามพระราชกําหนดนี้ไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไปก็ได 

การสั่งเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุด จอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่
หนึ่งที่ใดตาม (๓) ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก หรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
เดินเรือ หรือกฎหมายอื่นวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๖  บรรดาคดีที่มีขอหาวากระทําความผิดตอพระราชกําหนดนี้ เวนแต

ความผิดตามมาตรา ๒๒ ไมวาจะมีขอหาวากระทําความผิดตอกฎหมายอื่นดวยหรือไมก็ตาม ให
ผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวน ควบคุมผูตองหาไวเพ่ือทําการสอบสวนได
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผูตองหาถูกจับ 

ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูตองหาไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือให
การสอบสวนเสร็จสิ้น ใหผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี สง
ตัวผูตองหามาศาล และใหผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
อัยการประจําทองที่ ที่อยูในเขตควบคุมนั้นยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหานั้นไว ในการนี้
ใหศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบหาวันและรวมกันทั้งหมด
ตองไมเกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูสงสํานวนและมีความเห็นควรสั่งฟองไป

ยังพนักงานอัยการ การแยงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหผูอํานวยการเปนผูใชอํานาจของอธิบดีกรมตํารวจหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณ ี

 
มาตรา ๑๘  ส่ิงของที่ยึดไว ถาไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองในขณะที่ยึด 

ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศหาตัวเจาของภายในสิบหาวันนับแตวันยึด หากไมมีเจาของมาแสดง
ตัวขอรับคืนภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศ ใหตกเปนของแผนดิน 

ส่ิงของที่ยึดไว ถามีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผู
เปนเจาของมิไดขอรับคืนภายในสามสิบวัน นับแตวันมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่คํา
พิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของแผนดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่ิงของที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถาเปนของเสียงาย หรือถาเก็บรักษา
ไว จะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการดูแลรักษาเกินสมควร ใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําบัญชีไวแลวจัดการขายทอดตลาดหรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได เงินที่ได
เมื่อหักคาใชจายในการดําเนินการแลว ใหยึดไวแทนสิ่งของ 

 
มาตรา ๑๙  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา ๘ หรือเง่ือนไขที่

ผูอํานวยการกําหนดตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ

ไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๒  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอํานวยการ หรือพนักงานเจาหนาที่

ผูใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนรีบดวนใน
อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงของรัฐ รัฐบาลจึงตองควบคุมสินคาบาง
ชนิดหรือบางประเภทในเขตทองที่บางแหงตามบริเวณชายแดนเพื่อมิใหสินคาเหลานั้นตกไปอยู
กับบุคคลที่เปนภัยตอประเทศเพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินการแทรกซึมบอนทําลายความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ในการนี้จําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมสินคา
เหลานั้น จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวงใจ/แกไข 
๒๐ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 
๓/๐๓/๔๖ 

 
วาทินี/ประชุมพร/ปรับปรุง 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 

วศิน/แกไข 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 


