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พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การขนส่งข้ามพรมแดน” หมายความว่า การนําเข้ามาใน การส่งออกไปนอก หรือการนําผ่าน
ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ พืช หรือของอื่นใดผ่านด่านพรมแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการเดินทาง
เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรของบุคคล พาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะตามช่องทาง
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ในบริเวณพรมแดน
ระหว่างราชอาณาจักรกับต่างประเทศ
“ความตกลง” หมายความว่า ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศเกี่ย วกับ
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
“พิธีการ” หมายความว่า การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน การกํากับ การควบคุม การตรวจสอบ การอนุญาต
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และการอนุมัติการเข้า การพักอาศัย อยู่ และการออกนอกราชอาณาจักรของบุคคล สัตว์ พืช ของ
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าว
“พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” หมายความว่า พื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรและพื้นที่ควบคุม
ร่วมกันนอกราชอาณาจักร
“พื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร” หมายความว่า พื้นที่ในราชอาณาจักรที่รัฐบาลไทย
กําหนดให้เป็นพื้นที่สําหรับดําเนินพิธีการร่วมกันของเจ้าหน้าที่
“พื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร” หมายความว่า พื้นที่นอกราชอาณาจักรที่รัฐบาลประเทศภาคี
ตามความตกลงกําหนดให้เป็นพื้นที่สําหรับดําเนินพิธีการร่วมกันของเจ้าหน้าที่
“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินพิธีการ
ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินพิธีการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงที่เข้ามาดําเนินพิธีการในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนตามความตกลง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้พื้นที่
ในเขตศุลกากร สถานี ท่าเรือ หรือพื้นที่หนึ่งพื้น ที่ใดที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินพิธีการ เป็นพื้น ที่
ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร
เมื่อได้กําหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งและรัฐบาลของประเทศภาคี
ตามความตกลงได้แจ้งพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักรให้รัฐบาลไทยทราบแล้ว
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้สามารถดําเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
มาตรา ๕ การดําเนินพิธีการของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร
ให้ถือว่าเป็นการดําเนินพิธีการในราชอาณาจักร
มาตรา ๖ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงสามารถดําเนินพิธีการตามกฎหมาย
ของประเทศภาคีนั้นในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรได้ โดยขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการดําเนินพิธีการ
ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทําไว้กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลง
สําหรับการดําเนินพิธีการในพื้นที่ควบคุมร่วมกันแต่ละแห่ง
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีต ามความตกลงได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติต ามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง สําหรับการเข้ามาในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินพิธีการตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ประเทศภาคีตามความตกลงต้องแสดงบัตรประจําตัวซึ่งออกโดยรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงนั้น
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา ๘ ให้เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ บาลประเทศภาคีต ามความตกลงที่ดํ าเนิ น พิธีก ารในพื้น ที่
ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙ การกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง ข้า มพรมแดนในพื้น ที่ ค วบคุม ร่ ว มกั น
นอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามกฎหมายไทย ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐ การดําเนิน การในกรณีที่มีการกระทําความผิด เกี่ย วกับการขนส่งข้ามพรมแดน
ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
(๒) ในกรณี ที่เป็ น การกระทําความผิด ตามกฎหมายของประเทศภาคีต ามความตกลงและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวกลับไปยังประเทศภาคี
ตามความตกลง
(๓) ในกรณีที่เป็ น การกระทํ าความผิด ทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคี
ตามความตกลง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยดําเนินการตามกฎหมายไทย และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว
ให้รายงานผลการดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงทราบ และถ้ า เจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวกลับไปยังประเทศภาคี
ตามความตกลงเมื่อได้มีการดําเนินการตามกฎหมายไทยเสร็จแล้วก็ได้
มาตรา ๑๑ การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการขนส่ง
ข้ามพรมแดนที่ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจพบในพื้ นที่ ควบคุ มร่ วมกั นนอกราชอาณาจั กร ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐบาลไทย
ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ
ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวกลับมายังราชอาณาจักร เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายไทยต่อไป
การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคี
ตามความตกลงที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงให้ส่งบุคคล สัตว์
พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวกลับมายังราชอาณาจักร
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายไทยก็ได้
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ข องเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒) การนําระบบงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อการดําเนินพิธีการและเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) การส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะ
ที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวและการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๐
(๔) การร้ อ งขอให้ ส่ ง บุ ค คล สั ต ว์ พื ช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ค วบคุ ม พาหนะ และ
คนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวตามมาตรา ๑๑
(๕) การดําเนินการอื่น ๆ ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน มีความสําคัญต่อระบบการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้มีการทําความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ซึ่งวางกรอบความร่วมมือในการให้เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินพิธีการร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว สมควรกําหนดให้มีพื้นที่สําหรับดําเนินพิธีการร่วมกัน
และกําหนดหลักเกณฑ์กลางสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง
เพื่อดําเนินพิธีการในพื้นที่ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

