
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภณัฑ์ พ.ศ. 2497 

 

1. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการ
กักตุนโภคภัณฑ์และการขาดแคลนโภคภัณฑ์ที ่จำเป็นต่อการดำรงชีว ิตของประชาชนในภาวะวิกฤติ  
ดังตัวอย่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19         

ซึ่งเกิดปัญหาการกักตุนโภคภัณฑ์ท่ีจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยผู้ที่ครองครองโภคภัณฑ์
ถือโอกาสในการกักตุนโภคภัณฑ์ โดยประสงค์ให้สิ่งของขาดแคลนในท้องตลาด เพื่อให้ราคาสิ่งของนั้นมีราคาสูงขึ้น 
แล้วจึงจะจำหน่ายออกขาย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมแก่สังคม พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้ให้อำนาจแก่
คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง    
โภคภัณฑ์ขายโภคภัณฑ์ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด หรือสั่งยึด
และบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด เพ่ือเป็นการกระจายโภคภัณฑ์ที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนสู่ท้องตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโภคภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว 

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
 2.1 ความหมายของคำสำคัญในพระราชบัญญัติการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  
(มาตรา 3)  
  ก) โภคภัณฑ ์
    คือเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ครอบคลุมเครื่องอุปโภคบริโภคได้ทุกชนิดและทุกประเภท 
และหมายความรวมตลอดถึงสิ่งที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 
  ข) กักตุน 
   คือการมีโภคภัณฑ์ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวและ         
ไม่นำออกจำหน่ายตามวิถีทางการค้าปกติ  
 2.2 คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  
  ก) คณะกรรมการสำรวจการกักต ุนโภคภัณฑ์จำนวนหนึ ่งคณะ (มาตรา 6 และ            
มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 31 มีนาคม 2563) ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้ทุกท้องที ่ทั่ว
ราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบด้วย 
   (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
   (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
   (3) ปลัดกระทรวงพาณิชย์   กรรมการ 
   (4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ 
   (5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ 
   (6) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  กรรมการ 
   (7) อธิบดีกรมสรรพากร   กรรมการ 
   (8) อธิบดีกรมศุลกากร   กรรมการ 
   (9) อธิบดีกรมการค้าภายใน  กรรมการ 
   (10) อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
   (11) อธิบดีกรมการปกครอง  กรรมการ 



2 
 

 ค) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497      
ในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื ่น ๆ ตามคำสั ่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคโภคภัณฑ์                
ที่ 1/2563 เพ่ือปฏิบัติการซ่ึงอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
  ง) คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ประจำท้องที่ เรียกว่า “คณะกรรมการส่วนท้องที่” 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในท้องที่ของตนและปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสำรวจ    
การกักตุนโภคภัณฑ ์(มาตรา 5)  

 2.3 การดำเนินการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
   1) กรณีที ่จะดำเนินการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ในท้องที ่ใด ต้องมีการตรา เป็น       

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ท้องที่ใด ๆ เป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ (มาตรา 8 และปัจจุบันได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
เป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์  เนื่องจากพบการระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

และโควิด 19 ซึ่งทำให้บุคคลบางกลุ่มถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์ท่ีจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว)  

   2) คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ มีหนังสือสอบถามบุคคลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ชี้แจงเก่ียวกับโภคภัณฑ์ซึ่งคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุน 
และสั่ง หรืออนุมัติให้บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ (มาตรา 9 (1)) 

   3) คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ม ีอำนาจออกประกาศให้เจ ้าของหรือ              
ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะทำการสำรวจกา รกักตุนมาแจ้ง
ปริมาณและสถานที่เก็บ และห้ามโยกย้ายโภคภัณฑ์ดังกล่าวออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงโภคภัณฑ์นั้น 
เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ประกาศดังกล่าวปิดไว้ ณ   
ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการเทศบาล และที่ชุมนุมอ่ืน  ๆตามที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร (มาตรา 9 (2))  

   4) คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไป ในสถานที่หรือเคหสถานของ
บุคคลใดซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพื่อตรวจโภคภัณฑ์ ใบรับในการขายหรือ
แลกเปลี่ยน รายการค้าและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ดังกล่าวได้ ในระยะเวลาพระอาทิตย์ขึ้น   
ถึงพระอาทิตย์ตก และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ดังกล่าว ให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร (มาตรา 9 (3))  

   5) คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์   
ซึ่งเห็นว่าได้มีการกักตุน ให้ดำเนินการขายโภคภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ ่งต้องเป็นไปตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด หากเจ้าของหรือ        
ผู ้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขืนคำสั ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ย ึดและบังคับซื ้อโภคภัณฑ์จากเจ้าของหรือ              
ผู้ครอบครองตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (4) วรรคหนึ่ง)  

   6) กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ปิดประกาศคำสั่งให้ขายโภคภัณฑ์ตามข้อ 5 ณ สถานที่เก็บโภคภัณฑ์ หรือพาหนะที่ขน
โภคภัณฑ์นั้น หากล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกาศคำสั่งนั้น และเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์    
ไม่จัดการตามคำสั่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจยึดและบังคับซื้อจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ดังกล่าว
ตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (4) วรรคสอง)  

  ทั้งนี้ โภคภัณฑ์ของราชการหรือองค์การรัฐบาลไม่อยู่ในบังคับในกรณีนี้ 
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  7) คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความหมายของกฎหมายลักษณะอาญา (มาตรา 7)  

 2.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2547 และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (มาตรา 13)  

 2.5 บทกำหนดโทษ 
   ก) ผู้ใดที่ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถาม  

หรือฝ่าฝืน คำสั่ง หรือประกาศของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ (มาตรา 10) 

   ข) ผู้ใดขัดขวางการกระทำของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่ให้ความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่หรือเคหสถานเพื่อทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์           
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ (มาตรา 11)  

   ค) ผู้ใดให้ถ้อยคำเท็จแก่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือให้ถ้อยคำเท็จในการ
แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี 
หรือทั้งปรับทั้งจำ (มาตรา 12) 

3. บทบัญญัติคุ้มครองประชาชน 
- 

 
 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมาย     
เป็นสำคัญ 

 

 


