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พระราชกฤษฎีกา 
กำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพ่ือป้องกันมิให้เกิด

ภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจ

การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้กำหนดท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๓ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทำให้บุคคลบางคนบางกลุ่ม
ถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์ เพ่ือประสงค์ให้สิ่งของดังกล่าวขาดแคลนในท้องตลาด ราคาสิ่งของจะได้สูงขึ้น 
แล้วจึงนำของดังกล่าวออกขาย อันเป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง ควบคุมติดตาม และระงับยับยั้งการระบาด
ของโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น สมควรกำหนดให้ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์
เพ่ือควบคุมดูแลมิให้เกิดการกักตุนโภคภัณฑ์  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
 
 

พิไลภรณ/์จัดทำ 
๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
พจนา/ตรวจ 

๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ

ฯ ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำผู้แทนรำษฎร ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 

พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“โภคภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ เครื่องอุปโภคบริโภค และหมำยควำมรวมตลอดถึงสิ่งที่

ระบุไว้ในกฎกระทรวงออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ 
“กักตุน” หมำยควำมว่ำ มีโภคภัณฑ์ไว้ในครอบครองเกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้

จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ และ

คณะกรรมกำรส่วนท้องที่ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งตำมควำมใน

พระรำชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๑/ตอนท่ี ๑๔/หน้ำ ๒๗๗/๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔  ให้มีคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน และบุคคลอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง เป็นกรรมกำร และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร 

 
มำตรำ ๕  ให้มีคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ประจ ำท้องที่ เรียกว่ำ 

“คณะกรรมกำรส่วนท้องที่” ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ำหรับท้องถิ่นที่ ยกฐำนะเป็นเทศบำลแล้ว คณะกรรมกำรส่วนท้องที่

ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยกเทศมนตรีซึ่งแล้วแต่รัฐมนตรีจะแต่งตั้งเป็นประธำน และ
บุคคลอื่นอีกไม่น้อยกว่ำสี่คน ซึ่งประธำนแต่งตั้งด้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นกรรมกำร 

(๒ ) ส ำหรับท้ องถิ่นที่ ยั งไม่ ได้ยกฐำนะเป็ น เทศบำลภำยในจั งหวัดหนึ่ ง ๆ 
คณะกรรมกำรส่วนท้องที่ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน และบุคคลอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสี่
คน ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งด้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นกรรมกำร 

ให้คณะกรรมกำรส่วนท้องที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในท้องที่ของตน 
และให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 

 
มำตรำ ๖  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดเป็นพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำรอันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแทนคณะกรรมกำรได้ 

 
มำตรำ ๗  ให้กรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมควำมหมำยของ

กฎหมำยลักษณะอำญำ 
 
มำตรำ ๘  เมื่อเป็นกำรสมควรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ในท้องที่ใด จะได้มีพระ

รำชกฤษฎีกำก ำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
 
มำตรำ ๙  ในเขตส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถำมบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ 

ซึ่งคณะกรรมกำรประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุน และสั่ง หรืออนุมัติให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้
บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำเก่ียวกับกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ได้ 

(๒) ประกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซึ่งคณะกรรมกำรประสงค์จะท ำ
กำรส ำรวจกำรกักตุนมำแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บ และห้ำมยักย้ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวจำกสถำนที่
เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์นั้น เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญำตจำกคณะกรรมกำร 
ประกำศดังกล่ำวให้ปิดไว้ ณ ศำลำกลำงจังหวัด ที่ท ำกำรเทศบำล และที่ชุมนุมชนอ่ืน ๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

(๓) เข้ำไป หรือสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปในสถำนที่หรือเคหสถำนของบุคคลใด 
ซึ่งคณะกรรมกำรประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ ใบรับในกำรขำยหรือ
แลกเปลี่ยน รำยกำรกำรค้ำและเอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ดังกล่ำวได้ ในระหว่ำงเวลำ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก ในกำรนี้ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่หรือเคหสถำนดังกล่ำว
ให้ควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมสมควร 

(๔) สั่ง หรืออนุมัติให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ซึ่ง
คณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรกักตุน ขำยโภคภัณฑ์ดั งกล่ำวให้ แก่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดหรือ
คณะกรรมกำรตำมวิธีกำร รำคำ และปริมำณท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด หรือสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยึด
และบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตำมวิธีกำร รำคำ และปริมำณที่คณะกรรมกำรก ำหนดในกรณีที่มีกำรขัดขืน
ค ำสั่งของคณะกรรมกำร กับมีอ ำนำจก ำหนดระยะเวลำและเงื่อนไขในกำรช ำระเงินและในกำรส่งมอบ
โภคภัณฑ์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่ง
ให้ปิดประกำศค ำสั่งตำมควำมในวรรคก่อนนั้นไว้ ณ สถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ หรือพำหนะที่ขนโภคภัณฑ์
นั้น เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศค ำสั่งแล้ว เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ไม่จัดกำรตำมค ำสั่ง ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจยึดและบังคับซื้อตำมควำมในวรรคก่อนได้ 

โภคภัณฑ์ของรำชกำรหรือขององค์กำรรัฐบำลไม่อยู่ในบังคับแห่งมำตรำนี้ 
 
มำตรำ ๑๐  ผู้ใดไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงตำมควำมในมำตรำ ๙ (๑) หรือฝ่ำฝืน ค ำสั่ง

หรือประกำศของคณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ ๙ (๑) (๒) หรือ (๔) มี
ควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ 

 
มำตรำ ๑๑  ผู้ใดขัดขวำงกำรกระท ำของคณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือ

ไม่ให้ควำมสะดวกตำมควำมในมำตรำ ๙ (๓) มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือ
จ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ ำ 

 
มำตรำ ๑๒  ผู้ใดให้ถ้อยค ำเท็จแก่คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 

๙ (๑) หรือให้ถ้อยค ำเท็จในกำรแจ้งปริมำณหรือสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ตำมมำตรำ ๙ (๒) มีควำมผิด
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ 

 
มำตรำ ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
จอมพล ป.  พิบูลสงครำม 

นำยกรัฐมนตรี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปรำกฏว่ำมีพ่อค้ำเป็นจ ำนวนมำกได้
ถือโอกำสกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อประสงค์จะให้สิ่งของดังกล่ำวขำดแคลนในท้องตลำด รำคำสิ่งของจะได้
สูงขึ้น แล้วจึงจะน ำของดังกล่ำวออกขำย กำรกระท ำของพ่อค้ำดังกล่ำวนั้นไม่เป็นธรรมแก่สังคมจึงเป็น
กำรสมควรที่จะให้มีกำรส ำรวจกำรกักตุนเครื่องโภคภัณฑ์ และมีกำรบังคับให้ผู้ที่กักตุนสิ่งของดังกล่ำว 
ขำยสิ่งของแก่ประชำชนได้  ทั้งนี้ โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ขึ้น เพ่ือ
ด ำเนินกำรส ำรวจ กำรบังคับให้ขำย  ในกำรนี้จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
เรื่อง  ก าหนดพนกังานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ  และแบบเอกสารในการด าเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญตัิส ารวจการกกัตนุโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 

 
 

ตามที่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ท่ี  1/2563  เรื่อง  แต่งตั้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ประกาศ  ณ  วันที่   
10  เมษายน  2563  นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คณะกรรมการ
ส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  จึงก าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  ตลอดจน 
แบบเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติ
ส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  3  มาตรา  4  มาตรา  6  และมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติ  
ส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  คณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์จึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้   

1. ในกรุงเทพมหานคร 
(๑) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล   

ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายทหาร)  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการ 
คดีพิเศษภาค  ผู้อ านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ านวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง  ผู้อ านวยการ
กองตรวจสอบและปฏิบัติการ  กรมการค้าภายใน  ผู้อ านวยการกองป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานคร  เฉพาะในเขตท้องที่ของตน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
ในการออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าตามมาตรา  ๙  (๑)   

(๒) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกประกาศ  
เรื่อง  การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์  และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ  
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)   

(๓) ให้ผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
ให้ยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)  
เฉพาะในเขตท้องที่ของตน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(๔) ให้ผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่ง
บังคับขาย  ค าสั่งยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  เฉพาะในเขตท้องที่ของตน 

๒. ในจังหวัดอื่น 
(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  

(ฝ่ายทหาร)  ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค  
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  
ผู้อ านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ านวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว  ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส านักงานจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  
อุตสาหกรรมจังหวัด  สรรพากรพ้ืนที่  นายอ าเภอเฉพาะในท้องที่อ าเภอ  และหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร
เฉพาะในท้องที่รับผิดชอบเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียก
มาให้ถ้อยค าตามมาตรา  ๙  (๑)   

(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกประกาศ  เรื่อง   
การแจ้งปริมาณและสถานที่ เก็บโภคภัณฑ์  และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ   
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)   

(๓) ให้นายอ าเภอ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ยักย้ายโภคภัณฑ์ 
ออกจากสถานที่เก็บ  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)  เฉพาะในท้องที่อ าเภอ 

(๔) ให้นายอ าเภอ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งบังคับขาย  ค าสั่งยึด 
และบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  เฉพาะในท้องที่อ าเภอ 

๓. ให้ใช้แบบเอกสารท้ายประกาศนี้ในการด าเนินการตามข้อ  ๑.  และข้อ  ๒. 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 

ที่ ......................                    (ส่วนราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่) 
 

                      วันที่ออกหนังสือ 

เรื่อง  ขอสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ 

เรียน   

ด้วย.............................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
ประกอบค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่      /2563  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่…. และประกาศคณะกรรมการส ารวจ        
การกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก าหนดระยะเวลาท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้ าที่  
ลงวันที่….  จึงขอให้ท่านชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) ............................................................................................................................................ 
(2) ............................................................................................................................................  
(3) ............................................................................................................................................ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งค าชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ ......................... อนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า          
ตามมาตรา 9 (1) และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(ลงชื่อ) 

(...................................................)  
ต าแหน่ง........................................................ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อหน่วยงาน 
โทร.  
โทรสาร 
 
 

ผอ.สน.สก.                                       /         /2562 
ผอ.สคด.                                         /         /2562
หน.ก.คด                                        /         /2562 
นิติกร                                            /         /2562 

 

 

 



(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

ที่....../....... 
เรื่อง สั่งให้บุคคลมำให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

__________________ 

 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 (1) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
ประกอบค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ที่      /2563  เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่…. และประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจ        
กำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ลงวันที่….   

จึงขอให้นำย/นำง/นำงสำว................................................................... ................... 
บริษัท/ห้ำง/ร้ำน............................................................................ ......................................................... 
เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล................................... ...................เขต/อ ำเภอ......................................................................... 
จังหวัด.................................................ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์หรือกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(1).......................................................................................................................... ....................
................................................................................................................................................................................. 

(2)............................................................................................................................ ..................
............................................................................................................................ ..................................................... 

(3)....................................................................................................................... .......................
.............................................................................................................................................................................. 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนมำให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่ำว ในวันที่......... 
เวลำ........... นำฬิกำ ณ สถำนที่…………………………………………………  

   สั่ง ณ วันที่                               พ.ศ. 
 

(ลงชื่อ)           
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง….................................. 
       พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

 

 



 

- 2 – 

 

ค ำเตือนผู้รับค ำสั่ง 
 

  ผู้รับค ำสั่งจะต้องปฏิบัติตำมข้อควำมที่ก ำหนดในค ำสั่งฉบับนี้ มิฉะนั้น จะมีควำมรับผิด
ฐำนไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริง หรือฝ่ำฝืนค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบำท 
หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (1) และมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจ 
กำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  ทั้งนี้ หำกท่ำนให้ถ้อยค ำเท็จต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิด ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (1) และมำตรำ 12  
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
  
  
 

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด……..) 

เรื่อง  การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 

__________________ 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส ารวจ
การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ ค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก าหนดระยะเวลาท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่... ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก าหนดพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจและแบบเอกสารในการด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกอบ มาตรา 4 และมาตรา 16 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ             
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 4 จึงออกประกาศ ดังนี้ 

๑. ให้โภคภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประสงคจ์ะท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

๒. ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะท าการ
ส ารวจการกักตุน แจ้งปริมาณการครอบครองและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ 
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันออกประกาศ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ 

     3. ห้ามบุคคลตามข้อ 2 ยักย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่                
จะได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ ทั้งนี้ การห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโภคภัณฑด์ังกล่าว ไม่รวมถึงการซื้อขายโภคภัณฑ์ตามวิธีการปกติในทางการค้า 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน           พ.ศ. 
 

 
 

(                                                  ) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการจังหวัด 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 



 
 

บัญชีโภคภัณฑ์ท้ายประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภณัฑ์ พ.ศ. 2497 

ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด……..) 
 
 

หมวด รายการโภคภณัฑ์ 
1.ยารักษาโรค (1) 

(2) 
(3) 

2.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค (1) 
(2) 
(3) 

3.อาหาร  
 

(1) 
(2) 
(3) 

4.น  าดื่ม   (1) 
(2) 
(3) 

5.สินค้าอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจ าวัน  
 

(1) 
(2) 
(3) 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

แบบแจ้งปริมาณและสถานทีเ่ก็บโภคภณัฑ์ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

       เขียนที่ (ระบุที่อยู่ของผู้แจ้งฯ) 

วันที่............เดือน............................ พ.ศ................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ตำมประกำศพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497      
ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหำนคร/จังหวัด……..) เรื่อง กำรแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ำมกำรยักย้ำย
โภคภัณฑ์ออกจำกสถำนที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ ลงวันที่……………….. ก ำหนดให้เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ตำมที่ประกำศก ำหนด แจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ นั้น  

ข้ำพเจ้ำ 
     บุคคลธรรมดา 
ชื่อ-นำมสกุล................................................................................... .............อำยุ...................ปี สัญชำติ...............
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง.................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ซอย...................................ถนน........................... ...............ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต......................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................ชื่อสถำนประกอบกำร (ถ้ำมี).......................................... 
 
     นิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล.......................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่...................................  
ตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่..........ซอย...................................ถนน.............................................
ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด.....................................โทรศัพท์...... ................... 
โดย (ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล)................................................................................................
เลขประจ ำตัวประชำชน.....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................หมู่ที่........................
ซอย............................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.................................................
อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์...................................... 
ชื่อสถำนประกอบกำร ........................................................................................................................... ............. 
ที่อยู่สถำนประกอบกำร................................................................................. ...................................................... 

ขอแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ โดยมีรำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ             

 ลงชื่อ                                                 ผู้แจ้ง 

                                       (                                           ) 

            วันที่...................../................../................. 
 

เลขที่รับของส ำนกังำนเขต/อ ำเภอ………… 

วนัท่ีรับ…………………………………………… 



บัญชีแนบท้าย 
แบบแจ้งปริมาณและสถานทีเ่ก็บโภคภณัฑ์ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

รำยกำรโภคภัณฑ์ 
ตำมท่ีประกำศฯ ก ำหนด 

ปริมำณโภคภัณฑ์ 
ที่มีในครอบครอง 
(จ ำนวน/หน่วย) 

สถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ 
(ระบุที่ตั้ง) 

หมำยเหตุ 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
        เขียนที่..................................... 

วันที่............เดือน............................ พ.ศ................ 
 

แบบค ำขออนุญำตย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ตำมประกำศพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497      
ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหำนคร/จังหวัด……..) เรื่อง  กำรแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ำมกำรยักย้ำย
โภคภัณฑ์ออกจำกสถำนที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ ลงวันที่………………..  ก ำหนดให้เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ตำมท่ีประกำศก ำหนด ห้ำมมิให้ยักย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลง
สภำพของโภคภัณฑ์ ภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อ   
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ โดยไม่รวมถึงกำรซื้อขำยโภคภัณฑ์
ตำมวิธีกำรปกติในทำงกำรค้ำ นั้น  

ข้ำพเจ้ำ 
     บุคคลธรรมดำ 
ชื่อ-นำมสกุล................................................................................................อำยุ................ ...ปี สัญชำติ...............
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง.................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ซอย...................................ถนน..........................................ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต......................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................ชื่อสถำนประกอบกำร (ถ้ำมี).......................................... 
 
     นิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล.......................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่.......... .........................  
ตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่...........ซอย...................................ถนน............................................
ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด................................... ..โทรศัพท์......................... 
โดย (ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล)...................................................... ...........................................
เลขประจ ำตัวประชำชน.....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................หมู่ที่..........................
ซอย............................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง..................................................
อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................ 
ชื่อสถำนประกอบกำร ................................................................................................... ........................................ 
ที่อยู่สถำนประกอบกำร......................................................................................................... ................................ 

มีควำมประสงค์ที่จะขออนุญำต  
          ย้ำยโภคภัณฑ์ออกจำกสถำนที่เก็บ เนื่องจำก……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          เปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์   เนื่องจำก……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำย 

ลงชื่อ                                              ผู้ยื่นค ำขอ 
      (............................................................) 
 วันที่............เดือน.........................พ.ศ.............. 

เลขที่รับของส ำนกังำนเขต/อ ำเภอ………… 

วนัท่ีรับ…………………………………………… 
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ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  อนุญำตให้ย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ/เปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ กรณีเป็นกำรย้ำยโภคภัณฑ์ไปยังสถำนที่เก็บในท้องที่แห่งใหม่ หำกท้องที่นั้นมีกำรประกำศ
ก ำหนดให้โภคภัณฑ์ชนิดดังกล่ำวเป็นโภคภัณฑ์ที่เขตท้องที่นั้นจะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุน ให้ผู้ได้รับอนุญำต
ด ำเนินกำรแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเขตท้องที่นั้นด้วย 
  ไม่อนุญำตให้ยักย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ/เปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ เนื่องจำก.......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
            ลงชื่อ                                                

                    (............................................................) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ 

         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

   วันที่............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีแนบท้ำย 
ค ำขออนุญำตย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ 

 

รำยกำรโภคภัณฑ ์
ปริมำณ 

โภคภณัฑ์
ปัจจุบัน 

สถำนท่ีเก็บปัจจุบัน 
ปริมำณโภคภณัฑ ์
ที่ขออนุญำตย้ำย 

หรือเปลี่ยนแปลงสภำพ 

สถำนท่ีเก็บแห่งใหม่
หรือสถำนท่ีที่ท ำกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ

ของโภคภัณฑ ์

ปริมำณโภคภณัฑ์
คงเหลือ 

(กรณีได้รับ
อนุญำต) 

 
 
 
 

     

     
 
 

 

      

 



 
 
 
 

 

หนังสืออนุญาตให้ย้ายโภคภณัฑ์จากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 
 

ที่ ......................      ส่วนราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

          วันที ่        เดือน                     พ.ศ. 

ตามค าขออนุญาตย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
เลขที…่………………………….………ลงวันที่...........................................................นั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว อนุญาตให้................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.....................................................................................................  

ย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ 
 ทั้งนี้ กรณีเป็นการย้ายโภคภัณฑ์ไปยังสถานที่เก็บในท้องที่แห่งใหม่ หากท้องที่นั้นมีการประกาศ
ก าหนดให้โภคภัณฑ์ชนิดดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์ที่เขตท้องที่นั้นจะท าการส ารวจการกักตุน ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ด าเนินการแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่นั้นด้วย 

เปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 
ตามค าขอดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนาค าขออนุญาตย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บ หรือ

เปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์แนบท้ายหนังสือนี้ 
 
ออกให้ ณ วันที่           เดือน                   พ.ศ. 
 
 
(ลงชื่อ)      ผู้อนุญาต 
          (                                         ) 
              ผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ 

                                                                                 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 



 
 
 
 

แบบส ำรวจกำรกักตุนเพื่อตรวจสอบโภคภัณฑ์ 
 

อ ำเภอ/เขต............................................... กรุงเทพมหำนคร/จังหวัด................................................. 
 

วันที่ส ำรวจ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
 

ค ำชี้แจง แบบส ำรวจกำรกักตุนเพื่อตรวจสอบโภคภัณฑ์ 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ  2. ข้อมูลกำรประกอบกำร 3. ตำรำงแบบส ำรวจกำรกักตุน
เพ่ือตรวจสอบโภคภัณฑ์  4. กำรตรวจสอบกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ (เติมเครื่องหมำย √ ใน      ⃝ หน้ำข้อควำมที่เลือก) 
1.1  ชื่อ – สกุล.................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน.…………......................………............……… 
1.2  ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี……......………….หมู่ที.่..............ต ำบล…………....….….……….อ ำเภอ……………….……..………….…...      

 จังหวัด..…..…………………….………เบอร์โทรศัพท์……………………..…..……… เบอร์โทรสำร……......………...………… 
1.3  ชื่อร้ำน………………………………………………….   
1.4 สถำนที่ตั้งร้ำน      ⃝  สถำนที่ตั้งเดียวกันกับท่ีอยู่ในข้อ 1.2 (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.4)  

บ้ำนเลขท่ี……..………….หมู่ที…่…….......ต ำบล………..……….………….…อ ำเภอ……………………………..........…………
จังหวัด.…..……………………..……….เบอร์โทรศัพท์……………….………….….เบอร์โทรสำร……………………………..…… 

1.5 สถำนทีเ่ก็บโภคภัณฑ์        ⃝  สถำนที่ตั้งเดียวกันกับท่ีอยู่ในข้อ 1.2 (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.5)                                       
                                                  ⃝  สถำนที่ตั้งเดียวกันกับที่อยู่ในข้อ 1.4 (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.5) 

บ้ำนเลขท่ี……..………….หมู่ที…่…….......ต ำบล………..……….………….…อ ำเภอ……………………………..........…………
จังหวัด.…..……………………..……… เบอร์โทรศัพท์……………….…………….เบอร์โทรสำร……………......……………….. 

2.  ข้อมูลกำรประกอบกำร (เติมเครื่องหมำย √ ใน      ⃝ หน้ำข้อควำมที่เลือก) 
2.1 ลักษณะกิจกำร  

                                      ⃝ บุคคลทั่วไป หรือ ร้ำนค้ำออนไลน์ 
                                      ⃝ บุคคลธรรมดำ ทะเบียนพำณิชย์เลขที่..........................................ออกโดยจังหวัด....................... 
                                      ⃝ นิติบุคคล ทะเบียนพำณิชย์เลขที่..................................................ออกโดยจังหวัด........... ............  

2.2 ลักษณะกำรประกอบกำร  
                                      ⃝ ค้ำปลีก 
                                      ⃝ ค้ำส่ง 

             ⃝ ทั้งค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ    (ลงชื่อ).......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
        (                                         )           (                                         )                                                         

                                                    (ต ำแหน่ง)........................................................... .... 
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ตำรำงแบบส ำรวจกำรกักตุนเพื่อตรวจสอบโภคภัณฑ์ 
 

ล ำดับ
ที ่

หมวด รำยกำรโภคภณัฑ์ ยี่ห้อ ขนำด ปริมำณ 
(หน่วย) 

วันเดือนปี 
ที่ได้รับสินค้ำ 

รำคำจ ำหน่ำย 
(บำท/หน่วย) 

หมำยเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ข้อเท็จจริงจำกกำรตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................... .. 
.................................................................................................................................. ...................................................................................................................... .. 
....................................................................................................................................... ................................................................................................................. .. 

ในกำรให้ข้อมูลตำมแบบตรวจสอบกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยสุภำพ มิได้ท ำกำรบังคับ 
ขู่เข็ญ ให้สัญญำ หรือกระท ำประกำรหนึ่งประกำรใด อันเป็นกำรประทุษร้ำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจต่อผู้หนึ่งผู้ใด และมิได้ท ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่ งผู้ใดสูญหำย
เสียหำย หรือเสื่อมค่ำ หรือไร้ประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยข้ำพเจ้ำเป็นผู้น ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบด้วยตนเอง และขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร จึงขอลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไว้เป็นหลักฐำน 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ  (ลงชื่อ)............................................................ ...พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
        (                                              )            (                                              )                                                         

                                                    (ต ำแหน่ง)........................................................... .... 
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ค ำชี้แจง ตำรำงแบบตรวจสอบกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ 

1. หมวดโภคภัณฑ์ เช่น ยำรักษำโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับกำรรักษำโรค อำหำร น้ ำดื่ม หรือสินค้ำอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ ำวัน 
(โปรดระบุ) 

2. รำยกำรของโภคภัณฑ์ ตัวอย่ำงเช่น หมวดยำรักษำโรค เช่น ยำแก้ปวด ยำแก้ไอ หมวดเวชภัณฑ์เกี่ยวกับกำรรักษำโรค  เช่น หน้ำกำกอนำมัย               
หมวดอำหำร เช่น ข้ำวสำร ไข่ไก่ เป็นต้น 

3. ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อของโภคภัณฑ์นั้น ๆ เช่น สิงห์, เนสท์เล่, โค้ก เป็นต้น 
4. ขนำด คือ ขนำดควำมจุของโภคภัณฑ ์เช่น กิโลกรัม, กรัม, ลิตร, มิลลิลิตร เป็นต้น 
5. ปริมำณ คือ หน่วยนับของโภคภัณฑ ์เช่น โภคภัณฑ ์จ ำนวน 2 โหล ให้ระบุเป็น จ ำนวน 24 ชิ้น เป็นต้น 
6. วันเดือนปีที่ได้รับสินค้ำ คือ วันเดือนปีที่ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำน ำโภคภัณฑเ์ข้ำมำจ ำหน่ำย เช่น 5 เมษำยน 2563 หรือ 5 เม.ย. 63 เป็นต้น 
7. รำคำจ ำหน่ำย คือ รำคำจ ำหน่ำยโภคภัณฑต่์อหน่วย ณ ปัจจุบัน เช่น 25 บำท เป็นต้น 
8. ข้อเท็จจริงจำกกำรตรวจสอบ หมำยถึง กำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลโภคภัณฑ์แล้ว พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกำรกระท ำควำมผิดของ   

ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ว่ำมีพฤติกำรณ์ในกำรกักตุนโภคภัณฑ์หรือพฤติกำรณ์กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย โดยให้บรรยำยข้อเท็จจริงเหตุแห่งกำรกระท ำ
ควำมผิดดังกล่ำว  

 

 

 



 

 

4. กำรตรวจสอบกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

4.1 กรณีตรวจพบควำมผิดทำงอำญำ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ประกอบค ำสั่ง

คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ที่        /2563  (สำมำรถท ำเครื่องหมำย √ ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

       ⃝ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขวำงกำรกระท ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ให้ควำมสะดวกตำมควำมใน
มำตรำ 9 (3) ซึ่งหมำยควำมถึง ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมสมควร 
ในกำรเข้ำไปในสถำนที่หรือเคหสถำน ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ ใบรับ            
ในกำรขำยหรือแลกเปลี่ยน รำยกำรกำรค้ำและเอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโภคภัณฑ์  มีควำมผิดต้องระวำงโทษ            
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจ                  
กำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

       ⃝ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ให้ถ้อยค ำเท็จแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 9 (1) ซึ่งหมำยควำมถึง                           
ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ที่เป็นเท็จแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือให้ถ้อยค ำเท็จเกี่ยวกับ 
กำรกักตุนโภคภัณฑ์แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี  
หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

       ⃝ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ให้ถ้อยค ำเท็จในกำรแจ้งปริมำณหรือสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ตำมมำตรำ 9 (2)  
ซึ่งหมำยควำมถึง ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับปริมำณหรือสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ที่เป็นเท็จแก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ  ตำมมำตรำ 12                          
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ    (ลงชื่อ).......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
        (                                         )           (                                         )                                                         

                                                    (ต ำแหน่ง)........................................................... .... 
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4.2 กรณีตรวจพบควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม              

(สำมำรถท ำเครื่องหมำย √ ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

       ⃝ ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน ซึ่งอำจท ำ ให้ผู้ อ่ืนหรือประชำชนเสียหำย มีควำมผิด        
ตำมมำตรำ 137 ตำมพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต้องระวำงโทษ   
จ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

       ⃝ ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำต่อสู้หรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
มีควำมผิดตำมมำตรำ 138 ตำมพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

 ถ้ำกำรต่อสู้หรือขัดขวำงนั้น ได้กระท ำโดยใช้ก ำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำจะใช้ก ำลังประทุษร้ำย ผู้กระท ำต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

4.๓ กรณีตรวจสอบกำรกักตุน ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  ประกอบค ำสั่ง
คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ที่        /2563   

   พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรตรวจสอบแล้ว พบว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 

       ⃝ มีกำรกักตุนโภคภัณฑ์  

       ⃝ ไมม่ีกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 

ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... ...... 

4.๔ กรณีตรวจพบควำมผิด ตำมกฎหมำยอ่ืน 
.................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... ...... 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้ำของ/ผู้ครอบครอง     (ลงชื่อ).................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

        (                                     )                (                                     )  
                                                                     (ต ำแหน่ง).................................................   

                                                           

(ลงชื่อ).................................................พยำน                   (ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่    
        (                                     )    (                                     ) 

                                                           (ต ำแหน่ง).................................................   



                                  
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรบังคับขำยตำมมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง 

แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล......................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ........................................... 
จังหวัด................................................ 

  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                          
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. ณ สถำนที่.............................................   
พบว่ำ นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน..............................................................................................................................  
มีโภคภัณฑ ์(ประเภท/จ ำนวน)  เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำ
ปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                                                                       
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด    
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำน
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้น ำโภคภัณฑ์ที่กักตุนเกินกว่ำควำมจ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำม
วิถีทำงกำรค้ำปกติดังกล่ำวทั้งหมด ออกจ ำหน่ำยต่อประชำชน ณ   (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด)   นับแต่ 
วันที่ได้รับค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และให้ด ำเนินกำรขำยเป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำจะขำยหมด 
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ทั้งนี้  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ขำยต้องจัดท ำบัญชีแสดงกำรขำยเป็นรำยวัน และให้มีหน้ำที่
รำยงำนบัญชีแสดงกำรขำยดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งทรำบทุกระยะเวลำสำมวันจนกว่ำจะขำยหมด 

  (2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย               ............................ บำท 
            จ ำนวนทั้งสิ้น                     .............................หน่วย 

                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               ............................. บำท 
               ทั้งนี้ หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  
    
   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

.      (หน่วยงำน)      . 
ที่ ......... / ......... 

เรื่อง  กำรบังคับขำยตำมมำตรำ 9 (4) วรรคสอง กรณีไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

___________________ 
 

  ค ำสั่งถึง เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ณ สถำนที่............................................................  
หรือยำนพำหนะ................................................................................................................. ................................... 
  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                   
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. เวลำ.......................................................... 
ณ สถำนที่................................................................................หรือยำนพำหนะ...................................................................... 
ซ่ึงในกำรส ำรวจข้ำงต้นไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ และเม่ือได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ำเป็น
โภคภัณฑ์ (ประเภท/จ ำนวน) เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำง
กำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จึงปิดค ำสั่งฉบับนี้ไว้  ณ สถำนที่................................................................................หรือยำนพำหนะ
......................................................................                                                        
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง                  
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด        
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ต่อไปนี้ 
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  (1) ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ณ สถำนที่............................................................................
หรือยำนพำหนะ......................................................................แสดงตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และให้น ำโภคภัณฑ์ท่ีกักตุน
เกินกว่ำควำมจ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติดังกล่ำวทั้งหมดออกขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ   (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด)   ภำยในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันทีไ่ด้ปิดประกำศ
ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และให้ด ำเนินกำรขำยเป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำจะขำยหมด  
  ทั้งนี้  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ขำยต้องจัดท ำบัญชีแสดงกำรขำยเป็นรำยวัน และให้
มีหน้ำที่รำยงำนบัญชีแสดงกำรขำยดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งทรำบทุกระยะเวลำสำมวันจนกว่ำ            
จะขำยหมด 

  (2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑด์ังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย               ............................ บำท 
            จ ำนวนทั้งสิ้น                     .............................หน่วย 

                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               ............................. บำท 
  หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10              
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ กรณี เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขืนค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่     

ตำมมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล......................................................เขต/อ ำเภอ..................................................... .................... 
จังหวัด................................................ 

  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                          
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. ณ สถำนที่.............................................   
พบว่ำ นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน..............................................................................................................................  
มีโภคภัณฑ์ (ชนิด/ประเภท/จ ำนวน)  เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถี        
ทำงกำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 และ               
ท่ำนไม่ด ำเนินกำรน ำโภคภัณฑ์ที่มีกำรกักตุนออกจ ำหน่ำยตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติ
ส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่ ......../......... เรื่อง กำรบังคับขำยตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
ส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ ..........................................................                                                       

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ ์เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด       
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่ส ำรวจพบว่ำมี               
กำรกักตุนออกขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด) เป็นระยะเวลำติดต่อกัน
จนกว่ำจะขำยหมด 

(2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย             ........................................  บำท 
           จ ำนวนทั้งสิ้น      ...................................... บำท    
       รวมเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น     ...................................... บำท
           โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้พิจำรณำก ำหนดรำคำดังกล่ำว โดยใช้รำคำซื้อขำยกันปกติในท้องตลำด 
หรือรำคำท้องถิ่น ตำมชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถำนกำรณ์ปกติ หรือตำมรำคำที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วย               
รำคำสินค้ำและบริกำร   

 ทั้งนี้ หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  

 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ กรณี เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขืนค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่     

ตำมมำตรำ 9 (4) วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล......................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ........................................... 
จังหวัด................................................ 

  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                          
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................................เวลำ............................................ 
ณ สถำนที่....................................................................หรือยำนพำหนะ...................................................................................    
ซึ่งในกำรส ำรวจเบื้องต้นพบว่ำเป็นโภคภัณฑ์ (ประเภท/จ ำนวน) เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัว
และไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำร
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  เนื่องจำกไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงได้ปิด
ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่ ......../......... 
เรื่อง กำรบังคับขำยตำมมำตรำ ๙ (๔) วรรคสอง กรณีไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ .......................................................และเมื่อล่วงเวลำ
เจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศ ท่ำนได้มำแสดงตัวว่ำเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ดังกล่ำว 
แตไ่มด่ ำเนินกำรน ำโภคภัณฑ์ท่ีมีกำรกักตุนออกจ ำหน่ำยตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่                                                       
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด    
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่ส ำรวจพบว่ำมีกำร
กักตุนออกขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด) เป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำ
จะขำยหมด และจะมอบเงินที่ได้จำกกำรขำยโภคภัณฑ์ทั้งหมดดังกล่ำวให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ผู้ถูกยึดและบังคับซื้อ โดยถือว่ำเป็นเงินค่ำบังคับซื้อภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินห้ำวันท ำกำรนับแต่วันขำยสินค้ ำ
หมด 

(2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย              ...................................... บำท 
      จ ำนวนทั้งสิ้น      ...................................... บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      ...................................... บำท 

                     โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้พิจำรณำก ำหนดรำคำดังกล่ำว โดยใช้รำคำซื้อขำยกันปกติ             
ในท้องตลำด หรือรำคำท้องถิ่น ตำมชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถำนกำรณ์ปกติ  หรือตำมรำคำที่ก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร   

  ทั้งนี้ หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  

 

   สั่ง ณ วันที่        เดอืน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ กรณี ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ 9 (4) วรรคสอง 

แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ณ สถำนที่............................................................  
หรือยำนพำหนะ............................................................ ........................................................................................  
  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                   
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. เวลำ.......................................................... 
ณ สถำนที่................................................................................หรือยำนพำหนะ...................................................................... 
ซึ่งในกำรส ำรวจเบื้องต้นพบว่ำเป็นโภคภัณฑ์ (ประเภท/จ ำนวน) เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัว
และไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำร
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  เนื่องจำกไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงได้ปิด
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่...../............. เรื่อง กำรบังคับขำย
ตำมมำตรำ ๙ (๔) วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่...........................
และเมื่อล่วงเวลำเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศ ไม่มีผู้มำแสดงตัวว่ำเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ดังกล่ำว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงปิดประกำศฉบับนี้ไว้ ณ (ท่ีท ำกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่)   

                      อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด     
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่ส ำรวจพบว่ำมี             
กำรกักตุนออกขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด) เป็นระยะเวลำติดต่อกัน
จนกว่ำจะขำยหมด ทั้งนี้ ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ถูกยึดและบังคับซื้อ มำแสดงตัวเพ่ือขอรับเงิน
ที่ได้จำกกำรขำยโภคภัณฑ์ทั้งหมดดังกล่ำว โดยถือว่ำเป็นเงินค่ำบังคับซื้อภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินสิบปี
นับแต่วันขำยสินค้ำหมด หำกไม่มีผู้มำแสดงตัวขอรับเงินภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

(2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย              .........................................บำท 
 จ ำนวนทั้งสิ้น      .........................................บำท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      .....................................บำท   
 โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ได้พิจำรณำก ำหนดรำคำดังกล่ำว  โดยใช้รำคำซื้อขำยกันปกติ                   
ในท้องตลำด หรือรำคำท้องถิ่น ตำมชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถำนกำรณ์ปกติ  หรือตำมรำคำที่ก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร   

 ทั้งนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำเงินที่ขำยโภคภัณฑ์ได้ทั้งหมดส่งเงินเก็บรักษำไว้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562  

 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
ท่ี  1/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตนุโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 
 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุน
โภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรกักตุน 
โภคภัณฑ์ต่ำง ๆ  อันส่งผลให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ 
ที่ประเทศก ำลังประสบปัญหำจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ  เช่น  โรคระบำด  หรือภัยพิบัติอื่น ๆ  อย่ำงได้ผล
และเป็นรูปธรรม   

อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   3   มำตรำ   4   มำตรำ   6   และมำตรำ   7   
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ประกอบมำตรำ  4  และมำตรำ  16  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  2548  ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   
ท่ี  4/2563  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  25  มีนำคม  2563  และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  1)  ลงวันที่   
25  มีนำคม  2563  ข้อ  4  จึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง  “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุน
โภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497”  ดังนี้   

ข้อ ๑ ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร   

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
(3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
(4) ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
(5) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(6) ผู้บังคับกำรต ำรวจนครบำล 
(7) รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในกรุงเทพมหำนคร  (ฝ่ำยทหำร) 
(8) ผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร  รองผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร  และข้ำรำชกำร

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักงำนเขต  หรือข้ำรำชกำรที่ผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร
มอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่ของตน 

(9) หัวหน้ำสถำนีต ำรวจนครบำล 
(10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร  กรมกำรปกครอง 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน  กรมกำรปกครอง 
(12) ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบและปฏิบัติกำร  กรมกำรค้ำภำยใน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ 

ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดกองตรวจสอบและปฏิบัติกำร  กรมกำรค้ำภำยใน 
(13) ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัตกิำรคดีพิเศษภำค  ผู้อ ำนวยกำร

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำว  ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะ 
ด้ำนคดีพิเศษ  และพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

(14) ผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  สังกัดกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(15) ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย  ส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร  ผู้อ ำนวยกำรส่วน  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมำยพนักงำนฝ่ำยปกครอง  
หัวหน้ำกลุ่มงำน  หัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำงำน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนัก 
กำรสอบสวนและนิติกำร  กรมกำรปกครอง 

(16) ผู้อ ำนวยกำรส่วน  หัวหน้ำกลุ่มงำน  หัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำงำน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ 
ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน  กรมกำรปกครอง 

(17) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป  สังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล   
หรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล  หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง
มอบหมำย 

ข้อ ๒ ในจังหวัดอื่น  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่ของตน 

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
(4) ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 
(5) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(6) ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 
(7) รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด  (ฝ่ำยทหำร) 
(8) ปลัดจังหวัด 
(9) หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด 

(10) พำณิชย์จังหวัด 
(11) อุตสำหกรรมจังหวัด 
(12) สรรพำกรพ้ืนที่ 
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(13) นำยอ ำเภอ   
(14) หัวหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร 
(15) ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัตกิำรคดีพิเศษภำค  ผู้อ ำนวยกำร

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำว  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีพิเศษ  
และพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(16) ผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  สังกัดกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๑7) จ่ำจังหวัด  ป้องกันจังหวัด  นิติกร  ปลัดอ ำเภอ  เจ้ำพนักงำนปกครอง 
(๑8) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป  สังกัดต ำรวจภูธรจังหวัด  ต ำรวจภูธรภำค  

หรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง  ที่ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค  
หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงมอบหมำย 

(19) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
ที่ปฏิบัติรำชกำรในส่วนภูมิภำค 

(20) ข้ำรำชกำรอื่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ข้อ ๓ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเขตท้องที่มีอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถำมบุคคลใด ๆ  ที่ เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์    

ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุน  และสั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ
เกี่ยวกับกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ได้ 

(๒) ประกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำร
ส ำรวจกำรกักตุนมำแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บ  และห้ำมยักย้ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวจำกสถำนที่เก็บ   
หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์นั้น  เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ประกำศดังกล่ำวให้ปิดไว้  ณ  ศำลำกลำงจังหวัด  ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  และที่ชุมนุมชนอื่น ๆ  ตำมที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เห็นสมควร 

(๓) เข้ำไปในสถำนที่หรือเคหสถำนของบุคคลใด  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำร
ส ำรวจกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์  ใบรับในกำรขำยหรือแลกเปลี่ยน  รำยกำรกำรค้ำและเอกสำร
หลักฐำนอื่น ๆ  เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ดังกล่ำวได้  ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก  ในกำรนี้  
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่หรือเคหสถำนดังกล่ำวให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมสมควร 

(๔) สั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำได้มีกำรกักตุน   
ขำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวิธีกำร  รำคำ  และปริมำณ 
ที่คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ก ำหนด  หรือยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตำมวิธีกำร  รำคำ  
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และปริมำณที่คณะกรรมกำรก ำหนดในกรณีที่มีกำรขัดขืนค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   กับมีอ ำนำจ
ก ำหนดระยะเวลำและเงื่อนไขในกำรช ำระเงินและในกำรส่งมอบโภคภัณฑ์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ 
ปิดประกำศค ำสั่งตำมควำมในวรรคหนึ่ง  นั้นไว้  ณ  สถำนที่เก็บโภคภัณฑ์  หรือพำหนะที่ขนโภคภัณฑ์นัน้  
เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศค ำสั่งแล้ว   เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
ไม่จัดกำรตำมค ำสั่ง  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึดและบังคับซื้อตำมควำมในวรรคหนึ่งได้ 

(5) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกำรออกหนังสือ  ประกำศ  ค ำสั่ง  และเอกสำรอื่น  
ตำมข้อ  (1)  ถึงข้อ  (4)  เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕63 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ประธำนคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
ท่ี  1/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตนุโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 
 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุน
โภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรกักตุน 
โภคภัณฑ์ต่ำง ๆ  อันส่งผลให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ 
ที่ประเทศก ำลังประสบปัญหำจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ  เช่น  โรคระบำด  หรือภัยพิบัติอื่น ๆ  อย่ำงได้ผล
และเป็นรูปธรรม   

อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   3   มำตรำ   4   มำตรำ   6   และมำตรำ   7   
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ประกอบมำตรำ  4  และมำตรำ  16  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  2548  ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   
ท่ี  4/2563  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  25  มีนำคม  2563  และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  1)  ลงวันที่   
25  มีนำคม  2563  ข้อ  4  จึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง  “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุน
โภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497”  ดังนี้   

ข้อ ๑ ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร   

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
(3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
(4) ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
(5) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(6) ผู้บังคับกำรต ำรวจนครบำล 
(7) รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในกรุงเทพมหำนคร  (ฝ่ำยทหำร) 
(8) ผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร  รองผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร  และข้ำรำชกำร

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักงำนเขต  หรือข้ำรำชกำรที่ผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร
มอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่ของตน 

(9) หัวหน้ำสถำนีต ำรวจนครบำล 
(10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร  กรมกำรปกครอง 
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(11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน  กรมกำรปกครอง 
(12) ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบและปฏิบัติกำร  กรมกำรค้ำภำยใน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ 

ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดกองตรวจสอบและปฏิบัติกำร  กรมกำรค้ำภำยใน 
(13) ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัตกิำรคดีพิเศษภำค  ผู้อ ำนวยกำร

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำว  ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะ 
ด้ำนคดีพิเศษ  และพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

(14) ผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  สังกัดกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(15) ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย  ส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร  ผู้อ ำนวยกำรส่วน  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมำยพนักงำนฝ่ำยปกครอง  
หัวหน้ำกลุ่มงำน  หัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำงำน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนัก 
กำรสอบสวนและนิติกำร  กรมกำรปกครอง 

(16) ผู้อ ำนวยกำรส่วน  หัวหน้ำกลุ่มงำน  หัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำงำน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ 
ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน  กรมกำรปกครอง 

(17) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป  สังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล   
หรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล  หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง
มอบหมำย 

ข้อ ๒ ในจังหวัดอื่น  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่ของตน 

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
(4) ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 
(5) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(6) ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 
(7) รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด  (ฝ่ำยทหำร) 
(8) ปลัดจังหวัด 
(9) หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด 

(10) พำณิชย์จังหวัด 
(11) อุตสำหกรรมจังหวัด 
(12) สรรพำกรพ้ืนที่ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(13) นำยอ ำเภอ   
(14) หัวหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร 
(15) ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัตกิำรคดีพิเศษภำค  ผู้อ ำนวยกำร

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำว  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีพิเศษ  
และพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(16) ผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  สังกัดกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๑7) จ่ำจังหวัด  ป้องกันจังหวัด  นิติกร  ปลัดอ ำเภอ  เจ้ำพนักงำนปกครอง 
(๑8) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป  สังกัดต ำรวจภูธรจังหวัด  ต ำรวจภูธรภำค  

หรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง  ที่ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค  
หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงมอบหมำย 

(19) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
ที่ปฏิบัติรำชกำรในส่วนภูมิภำค 

(20) ข้ำรำชกำรอื่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ข้อ ๓ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเขตท้องที่มีอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถำมบุคคลใด ๆ  ที่ เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์    

ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุน  และสั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ
เกี่ยวกับกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ได้ 

(๒) ประกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำร
ส ำรวจกำรกักตุนมำแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บ  และห้ำมยักย้ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวจำกสถำนที่เก็บ   
หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์นั้น  เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ประกำศดังกล่ำวให้ปิดไว้  ณ  ศำลำกลำงจังหวัด  ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  และที่ชุมนุมชนอื่น ๆ  ตำมที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เห็นสมควร 

(๓) เข้ำไปในสถำนที่หรือเคหสถำนของบุคคลใด  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำร
ส ำรวจกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์  ใบรับในกำรขำยหรือแลกเปลี่ยน  รำยกำรกำรค้ำและเอกสำร
หลักฐำนอื่น ๆ  เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ดังกล่ำวได้  ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก  ในกำรนี้  
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่หรือเคหสถำนดังกล่ำวให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมสมควร 

(๔) สั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำได้มีกำรกักตุน   
ขำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวิธีกำร  รำคำ  และปริมำณ 
ที่คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ก ำหนด  หรือยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตำมวิธีกำร  รำคำ  

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



และปริมำณที่คณะกรรมกำรก ำหนดในกรณีที่มีกำรขัดขืนค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   กับมีอ ำนำจ
ก ำหนดระยะเวลำและเงื่อนไขในกำรช ำระเงินและในกำรส่งมอบโภคภัณฑ์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ 
ปิดประกำศค ำสั่งตำมควำมในวรรคหนึ่ง  นั้นไว้  ณ  สถำนที่เก็บโภคภัณฑ์  หรือพำหนะที่ขนโภคภัณฑ์นัน้  
เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศค ำสั่งแล้ว   เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
ไม่จัดกำรตำมค ำสั่ง  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึดและบังคับซื้อตำมควำมในวรรคหนึ่งได้ 

(5) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกำรออกหนังสือ  ประกำศ  ค ำสั่ง  และเอกสำรอื่น  
ตำมข้อ  (1)  ถึงข้อ  (4)  เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕63 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ประธำนคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาท าการส ารวจการกกัตนุโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497   
 
 

ตามที่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ท่ี  1/2563  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์   พ.ศ.  2497  ประกาศ  ณ  วันที่    
10  เมษายน  2563  นั้น 

โดยที่คณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่า  จะต้องก าหนดระยะเวลา
ท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  มาตรา  6  และมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติส ารวจ
การกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  คณะกรรมการส ารวจการกกัตนุโภคภัณฑ์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้   

1. ในกรุงเทพมหานคร  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการส ารวจการกกัตุนโภคภัณฑ์ออกประกาศ  ถึงวันที่  
31  ธันวาคม  2563 

2. ในจังหวัดอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
ในเขตท้องที่ของตน  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ออกประกาศ  ถึงวันที่   
31  ธันวาคม  2563   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
เรื่อง  ก าหนดพนกังานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ  และแบบเอกสารในการด าเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญตัิส ารวจการกกัตนุโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 

 
 

ตามที่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ท่ี  1/2563  เรื่อง  แต่งตั้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ประกาศ  ณ  วันที่   
10  เมษายน  2563  นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คณะกรรมการ
ส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  จึงก าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  ตลอดจน 
แบบเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติ
ส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  3  มาตรา  4  มาตรา  6  และมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติ  
ส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  คณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์จึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้   

1. ในกรุงเทพมหานคร 
(๑) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล   

ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายทหาร)  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการ 
คดีพิเศษภาค  ผู้อ านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ านวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง  ผู้อ านวยการ
กองตรวจสอบและปฏิบัติการ  กรมการค้าภายใน  ผู้อ านวยการกองป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานคร  เฉพาะในเขตท้องที่ของตน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
ในการออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าตามมาตรา  ๙  (๑)   

(๒) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกประกาศ  
เรื่อง  การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์  และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ  
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)   

(๓) ให้ผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
ให้ยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)  
เฉพาะในเขตท้องที่ของตน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(๔) ให้ผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่ง
บังคับขาย  ค าสั่งยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  เฉพาะในเขตท้องที่ของตน 

๒. ในจังหวัดอื่น 
(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  

(ฝ่ายทหาร)  ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค  
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ  ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  
ผู้อ านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ านวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว  ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส านักงานจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  
อุตสาหกรรมจังหวัด  สรรพากรพ้ืนที่  นายอ าเภอเฉพาะในท้องที่อ าเภอ  และหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร
เฉพาะในท้องที่รับผิดชอบเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียก
มาให้ถ้อยค าตามมาตรา  ๙  (๑)   

(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกประกาศ  เรื่อง   
การแจ้งปริมาณและสถานที่ เก็บโภคภัณฑ์  และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ   
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)   

(๓) ให้นายอ าเภอ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ยักย้ายโภคภัณฑ์ 
ออกจากสถานที่เก็บ  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๒)  เฉพาะในท้องที่อ าเภอ 

(๔) ให้นายอ าเภอ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งบังคับขาย  ค าสั่งยึด 
และบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  เฉพาะในท้องที่อ าเภอ 

๓. ให้ใช้แบบเอกสารท้ายประกาศนี้ในการด าเนินการตามข้อ  ๑.  และข้อ  ๒. 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 

ที่ ......................                    (ส่วนราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่) 
 

                      วันที่ออกหนังสือ 

เรื่อง  ขอสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ 

เรียน   

ด้วย.............................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
ประกอบค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่      /2563  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่…. และประกาศคณะกรรมการส ารวจ        
การกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก าหนดระยะเวลาท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้ าที่  
ลงวันที่….  จึงขอให้ท่านชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) ............................................................................................................................................ 
(2) ............................................................................................................................................  
(3) ............................................................................................................................................ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งค าชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ ......................... อนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า          
ตามมาตรา 9 (1) และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(ลงชื่อ) 

(...................................................)  
ต าแหน่ง........................................................ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อหน่วยงาน 
โทร.  
โทรสาร 
 
 

ผอ.สน.สก.                                       /         /2562 
ผอ.สคด.                                         /         /2562
หน.ก.คด                                        /         /2562 
นิติกร                                            /         /2562 

 

 

 



(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

ที่....../....... 
เรื่อง สั่งให้บุคคลมำให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

__________________ 

 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 (1) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
ประกอบค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ที่      /2563  เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่…. และประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจ        
กำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ลงวันที่….   

จึงขอให้นำย/นำง/นำงสำว................................................................... ................... 
บริษัท/ห้ำง/ร้ำน............................................................................ ......................................................... 
เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล................................... ...................เขต/อ ำเภอ......................................................................... 
จังหวัด.................................................ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์หรือกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(1).......................................................................................................................... ....................
................................................................................................................................................................................. 

(2)............................................................................................................................ ..................
............................................................................................................................ ..................................................... 

(3)....................................................................................................................... .......................
.............................................................................................................................................................................. 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนมำให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่ำว ในวันที่......... 
เวลำ........... นำฬิกำ ณ สถำนที่…………………………………………………  

   สั่ง ณ วันที่                               พ.ศ. 
 

(ลงชื่อ)           
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง….................................. 
       พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

 

 



 

- 2 – 

 

ค ำเตือนผู้รับค ำสั่ง 
 

  ผู้รับค ำสั่งจะต้องปฏิบัติตำมข้อควำมที่ก ำหนดในค ำสั่งฉบับนี้ มิฉะนั้น จะมีควำมรับผิด
ฐำนไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริง หรือฝ่ำฝืนค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบำท 
หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (1) และมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจ 
กำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  ทั้งนี้ หำกท่ำนให้ถ้อยค ำเท็จต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิด ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (1) และมำตรำ 12  
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
  
  
 

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด……..) 

เรื่อง  การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 

__________________ 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส ารวจ
การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ ค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก าหนดระยะเวลาท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่... ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก าหนดพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจและแบบเอกสารในการด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกอบ มาตรา 4 และมาตรา 16 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ             
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 4 จึงออกประกาศ ดังนี้ 

๑. ให้โภคภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประสงคจ์ะท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

๒. ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะท าการ
ส ารวจการกักตุน แจ้งปริมาณการครอบครองและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ 
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันออกประกาศ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ 

     3. ห้ามบุคคลตามข้อ 2 ยักย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่                
จะได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ ทั้งนี้ การห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโภคภัณฑด์ังกล่าว ไม่รวมถึงการซื้อขายโภคภัณฑ์ตามวิธีการปกติในทางการค้า 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน           พ.ศ. 
 

 
 

(                                                  ) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการจังหวัด 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 



 
 

บัญชีโภคภัณฑ์ท้ายประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภณัฑ์ พ.ศ. 2497 

ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด……..) 
 
 

หมวด รายการโภคภณัฑ์ 
1.ยารักษาโรค (1) 

(2) 
(3) 

2.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค (1) 
(2) 
(3) 

3.อาหาร  
 

(1) 
(2) 
(3) 

4.น  าดื่ม   (1) 
(2) 
(3) 

5.สินค้าอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจ าวัน  
 

(1) 
(2) 
(3) 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

แบบแจ้งปริมาณและสถานทีเ่ก็บโภคภณัฑ์ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

       เขียนที่ (ระบุที่อยู่ของผู้แจ้งฯ) 

วันที่............เดือน............................ พ.ศ................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ตำมประกำศพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497      
ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหำนคร/จังหวัด……..) เรื่อง กำรแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ำมกำรยักย้ำย
โภคภัณฑ์ออกจำกสถำนที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ ลงวันที่……………….. ก ำหนดให้เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ตำมที่ประกำศก ำหนด แจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ นั้น  

ข้ำพเจ้ำ 
     บุคคลธรรมดา 
ชื่อ-นำมสกุล................................................................................... .............อำยุ...................ปี สัญชำติ...............
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง.................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ซอย...................................ถนน........................... ...............ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต......................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................ชื่อสถำนประกอบกำร (ถ้ำมี).......................................... 
 
     นิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล.......................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่...................................  
ตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่..........ซอย...................................ถนน.............................................
ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด.....................................โทรศัพท์...... ................... 
โดย (ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล)................................................................................................
เลขประจ ำตัวประชำชน.....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................หมู่ที่........................
ซอย............................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.................................................
อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์...................................... 
ชื่อสถำนประกอบกำร ........................................................................................................................... ............. 
ที่อยู่สถำนประกอบกำร................................................................................. ...................................................... 

ขอแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ โดยมีรำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ             

 ลงชื่อ                                                 ผู้แจ้ง 

                                       (                                           ) 

            วันที่...................../................../................. 
 

เลขที่รับของส ำนกังำนเขต/อ ำเภอ………… 

วนัท่ีรับ…………………………………………… 



บัญชีแนบท้าย 
แบบแจ้งปริมาณและสถานทีเ่ก็บโภคภณัฑ์ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

รำยกำรโภคภัณฑ์ 
ตำมท่ีประกำศฯ ก ำหนด 

ปริมำณโภคภัณฑ์ 
ที่มีในครอบครอง 
(จ ำนวน/หน่วย) 

สถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ 
(ระบุที่ตั้ง) 

หมำยเหตุ 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
        เขียนที่..................................... 

วันที่............เดือน............................ พ.ศ................ 
 

แบบค ำขออนุญำตย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ตำมประกำศพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497      
ในเขตท้องที่ (กรุงเทพมหำนคร/จังหวัด……..) เรื่อง  กำรแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ำมกำรยักย้ำย
โภคภัณฑ์ออกจำกสถำนที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ ลงวันที่………………..  ก ำหนดให้เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ตำมท่ีประกำศก ำหนด ห้ำมมิให้ยักย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลง
สภำพของโภคภัณฑ์ ภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อ   
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ โดยไม่รวมถึงกำรซื้อขำยโภคภัณฑ์
ตำมวิธีกำรปกติในทำงกำรค้ำ นั้น  

ข้ำพเจ้ำ 
     บุคคลธรรมดำ 
ชื่อ-นำมสกุล................................................................................................อำยุ................ ...ปี สัญชำติ...............
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง.................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ซอย...................................ถนน..........................................ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต......................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................ชื่อสถำนประกอบกำร (ถ้ำมี).......................................... 
 
     นิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล.......................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่.......... .........................  
ตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่...........ซอย...................................ถนน............................................
ต ำบล/แขวง......................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด................................... ..โทรศัพท์......................... 
โดย (ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล)...................................................... ...........................................
เลขประจ ำตัวประชำชน.....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................หมู่ที่..........................
ซอย............................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง..................................................
อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................ 
ชื่อสถำนประกอบกำร ................................................................................................... ........................................ 
ที่อยู่สถำนประกอบกำร......................................................................................................... ................................ 

มีควำมประสงค์ที่จะขออนุญำต  
          ย้ำยโภคภัณฑ์ออกจำกสถำนที่เก็บ เนื่องจำก……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          เปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์   เนื่องจำก……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำย 

ลงชื่อ                                              ผู้ยื่นค ำขอ 
      (............................................................) 
 วันที่............เดือน.........................พ.ศ.............. 

เลขที่รับของส ำนกังำนเขต/อ ำเภอ………… 

วนัท่ีรับ…………………………………………… 



-2- 

 
ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  อนุญำตให้ย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ/เปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ กรณีเป็นกำรย้ำยโภคภัณฑ์ไปยังสถำนที่เก็บในท้องที่แห่งใหม่ หำกท้องที่นั้นมีกำรประกำศ
ก ำหนดให้โภคภัณฑ์ชนิดดังกล่ำวเป็นโภคภัณฑ์ที่เขตท้องที่นั้นจะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุน ให้ผู้ได้รับอนุญำต
ด ำเนินกำรแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเขตท้องที่นั้นด้วย 
  ไม่อนุญำตให้ยักย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ/เปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ เนื่องจำก.......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
            ลงชื่อ                                                

                    (............................................................) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรเขต/นำยอ ำเภอ 

         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

   วันที่............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีแนบท้ำย 
ค ำขออนุญำตย้ำยโภคภัณฑ์จำกสถำนที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์ 

 

รำยกำรโภคภัณฑ ์
ปริมำณ 

โภคภณัฑ์
ปัจจุบัน 

สถำนท่ีเก็บปัจจุบัน 
ปริมำณโภคภณัฑ ์
ที่ขออนุญำตย้ำย 

หรือเปลี่ยนแปลงสภำพ 

สถำนท่ีเก็บแห่งใหม่
หรือสถำนท่ีที่ท ำกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ

ของโภคภัณฑ ์

ปริมำณโภคภณัฑ์
คงเหลือ 

(กรณีได้รับ
อนุญำต) 

 
 
 
 

     

     
 
 

 

      

 



 
 
 
 

 

หนังสืออนุญาตให้ย้ายโภคภณัฑ์จากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 
 

ที่ ......................      ส่วนราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

          วันที ่        เดือน                     พ.ศ. 

ตามค าขออนุญาตย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
เลขที…่………………………….………ลงวันที่...........................................................นั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว อนุญาตให้................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.....................................................................................................  

ย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ 
 ทั้งนี้ กรณีเป็นการย้ายโภคภัณฑ์ไปยังสถานที่เก็บในท้องที่แห่งใหม่ หากท้องที่นั้นมีการประกาศ
ก าหนดให้โภคภัณฑ์ชนิดดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์ที่เขตท้องที่นั้นจะท าการส ารวจการกักตุน ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ด าเนินการแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่นั้นด้วย 

เปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 
ตามค าขอดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนาค าขออนุญาตย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บ หรือ

เปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์แนบท้ายหนังสือนี้ 
 
ออกให้ ณ วันที่           เดือน                   พ.ศ. 
 
 
(ลงชื่อ)      ผู้อนุญาต 
          (                                         ) 
              ผู้อ านวยการเขต/นายอ าเภอ 

                                                                                 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 



 
 
 
 

แบบส ำรวจกำรกักตุนเพื่อตรวจสอบโภคภัณฑ์ 
 

อ ำเภอ/เขต............................................... กรุงเทพมหำนคร/จังหวัด................................................. 
 

วันที่ส ำรวจ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
 

ค ำชี้แจง แบบส ำรวจกำรกักตุนเพื่อตรวจสอบโภคภัณฑ์ 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ  2. ข้อมูลกำรประกอบกำร 3. ตำรำงแบบส ำรวจกำรกักตุน
เพ่ือตรวจสอบโภคภัณฑ์  4. กำรตรวจสอบกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ (เติมเครื่องหมำย √ ใน      ⃝ หน้ำข้อควำมที่เลือก) 
1.1  ชื่อ – สกุล.................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน.…………......................………............……… 
1.2  ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี……......………….หมู่ที.่..............ต ำบล…………....….….……….อ ำเภอ……………….……..………….…...      

 จังหวัด..…..…………………….………เบอร์โทรศัพท์……………………..…..……… เบอร์โทรสำร……......………...………… 
1.3  ชื่อร้ำน………………………………………………….   
1.4 สถำนที่ตั้งร้ำน      ⃝  สถำนที่ตั้งเดียวกันกับท่ีอยู่ในข้อ 1.2 (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.4)  

บ้ำนเลขท่ี……..………….หมู่ที…่…….......ต ำบล………..……….………….…อ ำเภอ……………………………..........…………
จังหวัด.…..……………………..……….เบอร์โทรศัพท์……………….………….….เบอร์โทรสำร……………………………..…… 

1.5 สถำนทีเ่ก็บโภคภัณฑ์        ⃝  สถำนที่ตั้งเดียวกันกับท่ีอยู่ในข้อ 1.2 (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.5)                                       
                                                  ⃝  สถำนที่ตั้งเดียวกันกับที่อยู่ในข้อ 1.4 (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.5) 

บ้ำนเลขท่ี……..………….หมู่ที…่…….......ต ำบล………..……….………….…อ ำเภอ……………………………..........…………
จังหวัด.…..……………………..……… เบอร์โทรศัพท์……………….…………….เบอร์โทรสำร……………......……………….. 

2.  ข้อมูลกำรประกอบกำร (เติมเครื่องหมำย √ ใน      ⃝ หน้ำข้อควำมที่เลือก) 
2.1 ลักษณะกิจกำร  

                                      ⃝ บุคคลทั่วไป หรือ ร้ำนค้ำออนไลน์ 
                                      ⃝ บุคคลธรรมดำ ทะเบียนพำณิชย์เลขที่..........................................ออกโดยจังหวัด....................... 
                                      ⃝ นิติบุคคล ทะเบียนพำณิชย์เลขที่..................................................ออกโดยจังหวัด........... ............  

2.2 ลักษณะกำรประกอบกำร  
                                      ⃝ ค้ำปลีก 
                                      ⃝ ค้ำส่ง 

             ⃝ ทั้งค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ    (ลงชื่อ).......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
        (                                         )           (                                         )                                                         

                                                    (ต ำแหน่ง)........................................................... .... 
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ตำรำงแบบส ำรวจกำรกักตุนเพื่อตรวจสอบโภคภัณฑ์ 
 

ล ำดับ
ที ่

หมวด รำยกำรโภคภณัฑ์ ยี่ห้อ ขนำด ปริมำณ 
(หน่วย) 

วันเดือนปี 
ที่ได้รับสินค้ำ 

รำคำจ ำหน่ำย 
(บำท/หน่วย) 

หมำยเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ข้อเท็จจริงจำกกำรตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................... .. 
.................................................................................................................................. ...................................................................................................................... .. 
....................................................................................................................................... ................................................................................................................. .. 

ในกำรให้ข้อมูลตำมแบบตรวจสอบกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยสุภำพ มิได้ท ำกำรบังคับ 
ขู่เข็ญ ให้สัญญำ หรือกระท ำประกำรหนึ่งประกำรใด อันเป็นกำรประทุษร้ำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจต่อผู้หนึ่งผู้ใด และมิได้ท ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่ งผู้ใดสูญหำย
เสียหำย หรือเสื่อมค่ำ หรือไร้ประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยข้ำพเจ้ำเป็นผู้น ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบด้วยตนเอง และขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ทุกประกำร จึงขอลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไว้เป็นหลักฐำน 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ  (ลงชื่อ)............................................................ ...พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
        (                                              )            (                                              )                                                         

                                                    (ต ำแหน่ง)........................................................... .... 
 

แบบ กภ. 2 



 

 
ค ำชี้แจง ตำรำงแบบตรวจสอบกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ 

1. หมวดโภคภัณฑ์ เช่น ยำรักษำโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับกำรรักษำโรค อำหำร น้ ำดื่ม หรือสินค้ำอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ ำวัน 
(โปรดระบุ) 

2. รำยกำรของโภคภัณฑ์ ตัวอย่ำงเช่น หมวดยำรักษำโรค เช่น ยำแก้ปวด ยำแก้ไอ หมวดเวชภัณฑ์เกี่ยวกับกำรรักษำโรค  เช่น หน้ำกำกอนำมัย               
หมวดอำหำร เช่น ข้ำวสำร ไข่ไก่ เป็นต้น 

3. ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อของโภคภัณฑ์นั้น ๆ เช่น สิงห์, เนสท์เล่, โค้ก เป็นต้น 
4. ขนำด คือ ขนำดควำมจุของโภคภัณฑ ์เช่น กิโลกรัม, กรัม, ลิตร, มิลลิลิตร เป็นต้น 
5. ปริมำณ คือ หน่วยนับของโภคภัณฑ ์เช่น โภคภัณฑ ์จ ำนวน 2 โหล ให้ระบุเป็น จ ำนวน 24 ชิ้น เป็นต้น 
6. วันเดือนปีที่ได้รับสินค้ำ คือ วันเดือนปีที่ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำน ำโภคภัณฑเ์ข้ำมำจ ำหน่ำย เช่น 5 เมษำยน 2563 หรือ 5 เม.ย. 63 เป็นต้น 
7. รำคำจ ำหน่ำย คือ รำคำจ ำหน่ำยโภคภัณฑต่์อหน่วย ณ ปัจจุบัน เช่น 25 บำท เป็นต้น 
8. ข้อเท็จจริงจำกกำรตรวจสอบ หมำยถึง กำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลโภคภัณฑ์แล้ว พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกำรกระท ำควำมผิดของ   

ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ว่ำมีพฤติกำรณ์ในกำรกักตุนโภคภัณฑ์หรือพฤติกำรณ์กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย โดยให้บรรยำยข้อเท็จจริงเหตุแห่งกำรกระท ำ
ควำมผิดดังกล่ำว  

 

 

 



 

 

4. กำรตรวจสอบกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

4.1 กรณีตรวจพบควำมผิดทำงอำญำ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ประกอบค ำสั่ง

คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ที่        /2563  (สำมำรถท ำเครื่องหมำย √ ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

       ⃝ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขวำงกำรกระท ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ให้ควำมสะดวกตำมควำมใน
มำตรำ 9 (3) ซึ่งหมำยควำมถึง ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมสมควร 
ในกำรเข้ำไปในสถำนที่หรือเคหสถำน ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์ ใบรับ            
ในกำรขำยหรือแลกเปลี่ยน รำยกำรกำรค้ำและเอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโภคภัณฑ์  มีควำมผิดต้องระวำงโทษ            
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจ                  
กำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

       ⃝ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ให้ถ้อยค ำเท็จแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 9 (1) ซึ่งหมำยควำมถึง                           
ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ที่เป็นเท็จแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือให้ถ้อยค ำเท็จเกี่ยวกับ 
กำรกักตุนโภคภัณฑ์แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี  
หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

       ⃝ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ให้ถ้อยค ำเท็จในกำรแจ้งปริมำณหรือสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ตำมมำตรำ 9 (2)  
ซึ่งหมำยควำมถึง ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับปริมำณหรือสถำนที่เก็บโภคภัณฑ์ที่เป็นเท็จแก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ  ตำมมำตรำ 12                          
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำ    (ลงชื่อ).......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
        (                                         )           (                                         )                                                         

                                                    (ต ำแหน่ง)........................................................... .... 
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4.2 กรณีตรวจพบควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม              

(สำมำรถท ำเครื่องหมำย √ ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

       ⃝ ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน ซึ่งอำจท ำ ให้ผู้ อ่ืนหรือประชำชนเสียหำย มีควำมผิด        
ตำมมำตรำ 137 ตำมพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต้องระวำงโทษ   
จ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

       ⃝ ผู้ค้ำหรือร้ำนค้ำต่อสู้หรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
มีควำมผิดตำมมำตรำ 138 ตำมพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

 ถ้ำกำรต่อสู้หรือขัดขวำงนั้น ได้กระท ำโดยใช้ก ำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำจะใช้ก ำลังประทุษร้ำย ผู้กระท ำต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

4.๓ กรณีตรวจสอบกำรกักตุน ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  ประกอบค ำสั่ง
คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ ที่        /2563   

   พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรตรวจสอบแล้ว พบว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 

       ⃝ มีกำรกักตุนโภคภัณฑ์  

       ⃝ ไมม่ีกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 

ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... ...... 

4.๔ กรณีตรวจพบควำมผิด ตำมกฎหมำยอ่ืน 
.................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... ...... 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้ำของ/ผู้ครอบครอง     (ลงชื่อ).................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

        (                                     )                (                                     )  
                                                                     (ต ำแหน่ง).................................................   

                                                           

(ลงชื่อ).................................................พยำน                   (ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่    
        (                                     )    (                                     ) 

                                                           (ต ำแหน่ง).................................................   



                                  
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรบังคับขำยตำมมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง 

แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล......................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ........................................... 
จังหวัด................................................ 

  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                          
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. ณ สถำนที่.............................................   
พบว่ำ นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน..............................................................................................................................  
มีโภคภัณฑ ์(ประเภท/จ ำนวน)  เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำ
ปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                                                                       
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด    
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำน
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้น ำโภคภัณฑ์ที่กักตุนเกินกว่ำควำมจ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำม
วิถีทำงกำรค้ำปกติดังกล่ำวทั้งหมด ออกจ ำหน่ำยต่อประชำชน ณ   (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด)   นับแต่ 
วันที่ได้รับค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และให้ด ำเนินกำรขำยเป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำจะขำยหมด 
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ทั้งนี้  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ขำยต้องจัดท ำบัญชีแสดงกำรขำยเป็นรำยวัน และให้มีหน้ำที่
รำยงำนบัญชีแสดงกำรขำยดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งทรำบทุกระยะเวลำสำมวันจนกว่ำจะขำยหมด 

  (2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย               ............................ บำท 
            จ ำนวนทั้งสิ้น                     .............................หน่วย 

                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               ............................. บำท 
               ทั้งนี้ หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  
    
   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

.      (หน่วยงำน)      . 
ที่ ......... / ......... 

เรื่อง  กำรบังคับขำยตำมมำตรำ 9 (4) วรรคสอง กรณีไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

___________________ 
 

  ค ำสั่งถึง เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ณ สถำนที่............................................................  
หรือยำนพำหนะ................................................................................................................. ................................... 
  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                   
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. เวลำ.......................................................... 
ณ สถำนที่................................................................................หรือยำนพำหนะ...................................................................... 
ซ่ึงในกำรส ำรวจข้ำงต้นไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ และเม่ือได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ำเป็น
โภคภัณฑ์ (ประเภท/จ ำนวน) เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำง
กำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จึงปิดค ำสั่งฉบับนี้ไว้  ณ สถำนที่................................................................................หรือยำนพำหนะ
......................................................................                                                        
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง                  
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด        
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ต่อไปนี้ 
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  (1) ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ณ สถำนที่............................................................................
หรือยำนพำหนะ......................................................................แสดงตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และให้น ำโภคภัณฑ์ท่ีกักตุน
เกินกว่ำควำมจ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติดังกล่ำวทั้งหมดออกขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ   (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด)   ภำยในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันทีไ่ด้ปิดประกำศ
ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และให้ด ำเนินกำรขำยเป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำจะขำยหมด  
  ทั้งนี้  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ขำยต้องจัดท ำบัญชีแสดงกำรขำยเป็นรำยวัน และให้
มีหน้ำที่รำยงำนบัญชีแสดงกำรขำยดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งทรำบทุกระยะเวลำสำมวันจนกว่ำ            
จะขำยหมด 

  (2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑด์ังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย               ............................ บำท 
            จ ำนวนทั้งสิ้น                     .............................หน่วย 

                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               ............................. บำท 
  หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10              
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ กรณี เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขืนค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่     

ตำมมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล......................................................เขต/อ ำเภอ..................................................... .................... 
จังหวัด................................................ 

  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                          
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. ณ สถำนที่.............................................   
พบว่ำ นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน..............................................................................................................................  
มีโภคภัณฑ์ (ชนิด/ประเภท/จ ำนวน)  เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัวและไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถี        
ทำงกำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 และ               
ท่ำนไม่ด ำเนินกำรน ำโภคภัณฑ์ที่มีกำรกักตุนออกจ ำหน่ำยตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติ
ส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่ ......../......... เรื่อง กำรบังคับขำยตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
ส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ ..........................................................                                                       

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ ์เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด       
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่ส ำรวจพบว่ำมี               
กำรกักตุนออกขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด) เป็นระยะเวลำติดต่อกัน
จนกว่ำจะขำยหมด 

(2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย             ........................................  บำท 
           จ ำนวนทั้งสิ้น      ...................................... บำท    
       รวมเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น     ...................................... บำท
           โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้พิจำรณำก ำหนดรำคำดังกล่ำว โดยใช้รำคำซื้อขำยกันปกติในท้องตลำด 
หรือรำคำท้องถิ่น ตำมชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถำนกำรณ์ปกติ หรือตำมรำคำที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วย               
รำคำสินค้ำและบริกำร   

 ทั้งนี้ หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  

 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ กรณี เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขืนค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่     

ตำมมำตรำ 9 (4) วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงร้ำน............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย....................................................ถนน ............................ 
แขวง/ต ำบล......................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ........................................... 
จังหวัด................................................ 

  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                          
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................................เวลำ............................................ 
ณ สถำนที่....................................................................หรือยำนพำหนะ...................................................................................    
ซึ่งในกำรส ำรวจเบื้องต้นพบว่ำเป็นโภคภัณฑ์ (ประเภท/จ ำนวน) เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัว
และไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำร
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  เนื่องจำกไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงได้ปิด
ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่ ......../......... 
เรื่อง กำรบังคับขำยตำมมำตรำ ๙ (๔) วรรคสอง กรณีไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ .......................................................และเมื่อล่วงเวลำ
เจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศ ท่ำนได้มำแสดงตัวว่ำเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ดังกล่ำว 
แตไ่มด่ ำเนินกำรน ำโภคภัณฑ์ท่ีมีกำรกักตุนออกจ ำหน่ำยตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่                                                       
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด    
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่ส ำรวจพบว่ำมีกำร
กักตุนออกขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด) เป็นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำ
จะขำยหมด และจะมอบเงินที่ได้จำกกำรขำยโภคภัณฑ์ทั้งหมดดังกล่ำวให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ผู้ถูกยึดและบังคับซื้อ โดยถือว่ำเป็นเงินค่ำบังคับซื้อภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินห้ำวันท ำกำรนับแต่วันขำยสินค้ ำ
หมด 

(2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย              ...................................... บำท 
      จ ำนวนทั้งสิ้น      ...................................... บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      ...................................... บำท 

                     โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้พิจำรณำก ำหนดรำคำดังกล่ำว โดยใช้รำคำซื้อขำยกันปกติ             
ในท้องตลำด หรือรำคำท้องถิ่น ตำมชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถำนกำรณ์ปกติ  หรือตำมรำคำที่ก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร   

  ทั้งนี้ หำกผู้รับค ำสั่งฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ ตำมมำตรำ 9 (4) และมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  

 

   สั่ง ณ วันที่        เดอืน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
.      (หน่วยงำน)      . 

ที่ ......... / ......... 
เรื่อง  กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ กรณี ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ 9 (4) วรรคสอง 

แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
___________________ 

 
  ค ำสั่งถึง เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ ณ สถำนที่............................................................  
หรือยำนพำหนะ............................................................ ........................................................................................  
  ด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497                   
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่............................................. เวลำ.......................................................... 
ณ สถำนที่................................................................................หรือยำนพำหนะ...................................................................... 
ซึ่งในกำรส ำรวจเบื้องต้นพบว่ำเป็นโภคภัณฑ์ (ประเภท/จ ำนวน) เกินปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้จ่ำยส่วนตัว
และไม่น ำออกจ ำหน่ำยตำมวิถีทำงกำรค้ำปกติ อันถือเป็นกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำร
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497  เนื่องจำกไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงได้ปิด
ค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่...../............. เรื่อง กำรบังคับขำย
ตำมมำตรำ ๙ (๔) วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่...........................
และเมื่อล่วงเวลำเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศ ไม่มีผู้มำแสดงตัวว่ำเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ดังกล่ำว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงปิดประกำศฉบับนี้ไว้ ณ (ท่ีท ำกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่)   

                      อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 มำตรำ 4 มำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 (4) วรรคหนึ่ง            
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
ที่..../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำท ำกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ลงวันที่... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจและแบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2497 ลงวันที่.... ประกำศคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ก ำหนดวิธีกำรขำยโภคภัณฑ์และ
กำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตำมมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒4๙๗ 
ลงวันที่.... ประกอบมำตรำ 4 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด     
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 ข้อ 4 จึงออกค ำสั่งให้ท่ำนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่ส ำรวจพบว่ำมี             
กำรกักตุนออกขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ณ (สถำนที่ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด) เป็นระยะเวลำติดต่อกัน
จนกว่ำจะขำยหมด ทั้งนี้ ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ถูกยึดและบังคับซื้อ มำแสดงตัวเพ่ือขอรับเงิน
ที่ได้จำกกำรขำยโภคภัณฑ์ทั้งหมดดังกล่ำว โดยถือว่ำเป็นเงินค่ำบังคับซื้อภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินสิบปี
นับแต่วันขำยสินค้ำหมด หำกไม่มีผู้มำแสดงตัวขอรับเงินภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

(2) ให้จ ำหน่ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำต่อหน่วย              .........................................บำท 
 จ ำนวนทั้งสิ้น      .........................................บำท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      .....................................บำท   
 โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ได้พิจำรณำก ำหนดรำคำดังกล่ำว  โดยใช้รำคำซื้อขำยกันปกติ                   
ในท้องตลำด หรือรำคำท้องถิ่น ตำมชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถำนกำรณ์ปกติ  หรือตำมรำคำที่ก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร   

 ทั้งนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำเงินที่ขำยโภคภัณฑ์ได้ทั้งหมดส่งเงินเก็บรักษำไว้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562  

 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (...................................................)  
        ต ำแหน่ง.................................... 
         พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 

 



ประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
เรื่อง  ก าหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์  การยึดและบงัคับซือ้โภคภัณฑ์ 

ตามมาตรา  ๙  (๔)  แหง่พระราชบัญญัตสิ ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒4๙๗ 
 
 

ตามที่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ท่ี  1/2563  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์   พ.ศ.  2497  ประกาศ  ณ  วันที่    
10  เมษายน  2563  และประกาศคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลา
ท าการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เมษายน  2563  นั้น 

เพ่ือให้วิธีการ  ราคา  และปริมาณในการสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส ารวจพบว่ามีการกักตุน  ขายโภคภัณฑ์ที่กักตุน  และการยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่กักตุน 
ในกรณีที่มีการขัดขืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   ตามมาตรา  ๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติส ารวจ 
การกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒4๙๗  เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
เกิดผลดีต่อประชาชนและประโยชน์สาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  3  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒4๙๗  ประกอบมาตรา  4  และมาตรา  16  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  2548  ค าสั่งนายกรัฐมนตรี   
ท่ี  4/2563  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  25  มีนาคม  2563  และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  1)  ลงวันที่   
25  มีนาคม  2563  ข้อ  4  จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

๑. ให้ก าหนดวิธีการ  ราคา  และปริมาณ  ในการสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
ขายโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  วรรคหนึ่ง  และการปิดประกาศสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
โภคภัณฑ์ขายโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  วรรคสอง  ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 (๑) วิธีการ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์เป็นผู้ขายโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส ารวจพบว่ามีการกักตุน  โดยวิธีการน าโภคภัณฑ์ออกขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  ณ  สถานที่ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนด  และให้ด าเนินการขายเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะขายหมด  ทั้งนี้  เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ต้องจัดท าบัญชีแสดงการขายเป็นรายวัน  และให้มีหน้าที่รายงานบัญชีแสดงการขาย
ดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทราบทุกระยะเวลาสามวันจนกว่าจะขายหมด   

 (๒) ราคา  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์เป็นผู้ขายโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส ารวจพบว่ามีการกักตุน  ในราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาก าหนด  โดยใช้ราคาที่ก าหนด 
ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  หรือราคากลางที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  หรือราคา 
ที่ประชาชนซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นตามชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถานการณ์ปกติ   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 (๓) ปริมาณ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขายโภคภัณฑ์ในปริมาณที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส ารวจพบว่ามีการกักตุนทั้งหมด 

๒. ให้ก าหนดวิธีการ  ราคา  และปริมาณ  ในการยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส ารวจพบว่ามีการกักตุน  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขัดขืนค าสั่งให้ขาย 
โภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙  (๔)  วรรคหนึ่ง  หรือขัดขืนค าสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ปิดประกาศสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขายโภคภัณฑ์ไว้   ณ  สถานที่เก็บโภคภัณฑ์   
หรือพาหนะที่ขนโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  วรรคสอง  ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 (๑) วิธีการ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดและบังคับซื้อน าโภคภัณฑ์ออกขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป  ณ  สถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  และให้ด าเนินการขายเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่า 
จะขายหมด  จากนั้นให้รวบรวมเงินที่ขายได้ทั้งหมดมอบให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ผู้ถูกยึด
และบังคับซื้อโดยถอืว่าเป็นเงินค่าบงัคับซื้อภายในก าหนดเวลาไมเ่กินห้าวนัท าการนับแตว่ันขายสินค้าหมด 

 (๒) ราคา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาก าหนด  โดยใช้ราคาที่ก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  หรือราคากลางที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  หรือราคาที่ประชาชนซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นตามชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถานการณ์ปกติ 

 (๓) ปริมาณ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ในปริมาณที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส ารวจพบว่ามีการกักตุนทั้งหมด 

๓. ให้ก าหนดวิธีการ  ราคา  และปริมาณ  ในการยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส ารวจพบว่ามีการกักตุน  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศสั่งให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ขายโภคภัณฑ์ไว้  ณ  สถานที่เก็บโภคภัณฑ์  หรือพาหนะที่ขนโภคภัณฑ์ตามมาตรา  ๙  (๔)  
วรรคสอง  เมื่อครบเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วไม่พบวา่มีผู้ใดแสดงตวัวา่เปน็เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 (๑) วิธีการ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดและบังคับซื้อน าโภคภัณฑ์ออกขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป  ณ  สถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  และให้ด าเนินการขายเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่า 
จะขายหมด  จากนั้นให้รวบรวมเงินที่ขายได้ทั้งหมด  ซึ่งถือว่าเป็นเงินค่าบังคับซื้อโภคภัณฑ์ดังกล่าว   
ส่งเก็บรักษาไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง   การรับเงิน  การจ่ายเงิน   
การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์
ดังกล่าวมาแสดงตัวขอรับเงินคืนต่อไป  ทั้งนี้  หากครบก าหนดสิบปีนับแต่วันส่งเงินเก็บรักษาแล้วไม่มีผู้ใด
แสดงตัวขอรับเงินคืน  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

 (๒) ราคา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาก าหนด  โดยใช้ราคาที่ก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  หรือราคากลางที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  หรือราคาที่ประชาชนซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นตามชนิดของโภคภัณฑ์นั้นในสถานการณ์ปกติ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 (๓) ปริมาณ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ในปริมาณที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส ารวจพบว่ามีการกักตุนทั้งหมด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 

 

เอกสารสรุป 

แนวทางการปฏบิัตงิานตามพระราชบัญญัติสาํรวจการกกัตุนโภคภณัฑ พ.ศ. 2497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทาํโดย 
สํานกัการสอบสวนและนติิการ   
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏบิัตงิานตามพระราชบัญญัติสาํรวจการกกัตุนโภคภณัฑ พ.ศ. 2497 
 

 พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดใหทองที่ 
ทั่วราชอาณาจักรเปนเขตสํารวจการกักตุนโภคภัณฑตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสํารวจ          
การกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 เพ่ือปองกันมิใหเกิดภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑอันกระทบตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนและกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม ประกอบกับคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ      
ไดมีคําสั่ง ที่ 1/2563 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แลว จึงเห็นควรเรงดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายดังตอไปนี้ 
 1. ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัด  ออกประกาศพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497  เรื่อง การแจงปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ         
และหามการยักยายโภคภัณฑออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑตามมาตรา 9 (2)               
แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ทั้งนี ้ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสํารวจ
การกักตุนโภคภณัฑ เร่ือง กําหนดพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ และแบบเอกสารในการดําเนินการตามมาตรา 
9 แหงพระราชบัญญตัิสาํรวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ลงวนัที่ 10 เมษายน 2563 แลวใหดาํเนนิการ
สงสาํเนาประกาศใหกระทรวงมหาดไทย (โดยใหจัดสงมาทีส่วนงานนิติการ สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการ
ปกครอง) อนึ่ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดสามารถดําเนินการออกประกาศฯ เพิ่มเติม
ได ทั้งนี้ ขอใหสงสําเนาประกาศใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง 
 2. ใหปดประกาศตามขอ 1 ไว ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี ้
  2.1 ในกรุงเทพมหานคร ไดแก (1) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (2) สํานักงานเขต           
(3) ที่ชุมนุมอ่ืน ๆ รวมทั้งการประกาศผานสื่อมวลชนและลงในสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่แพรหลายดวย 
  2.2 ในจังหวัดอ่ืน ไดแก (1) ศาลากลางจังหวัด (2) ที่วาการอําเภอ (3) ท่ีทําการกํานัน
ผูใหญบาน (4) ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา             
(5) ที่ชุมนุมอ่ืน ๆ รวมทั้งการประกาศผานสื่อมวลชนและลงในสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่แพรหลายดวย 
  3. ใหบุคคลซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑซึ่งพนักงานเจาหนาที่ประสงคจะทําการ
สํารวจการกักตุนแจงปริมาณและสถานท่ีเก็บโภคภัณฑตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบที่กําหนด ดังนี ้
 3.1 ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงตอผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานคร ณ สํานักงานเขต          
ที่โภคภัณฑนั้นถูกเก็บไว 
 3.2 ในจังหวัดอ่ืน ใหแจงตอนายอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ ที่โภคภัณฑนั้นถูกเก็บไว 
 ทั้งนี้ หากผูใดฝาฝนไมมาแจงปริมาณและสถานท่ีเก็บโภคภัณฑตามประกาศของพนักงาน
เจาหนาท่ี ยอมมีความผิดตามมาตรา 9 (2) ประกอบมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุน             
โภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 นอกจากนี้ หากมีการใหถอยคําอันเปนเท็จในการแจงปริมาณหรือสถานที่เก็บโภคภัณฑ 
ยอมมีความผิดตามมาตรา 9 (2) ประกอบมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ               
พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา  
 4. ภายในกําหนดเวลาประกาศของพนักงานเจาหนาที่ฯ หามบุคคลใดยักยายโภคภัณฑ         
จากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ เวนแตจะไดขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่              
ตามแบบที่กําหนด โดยใหพนักงานเจาหนาที่ดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจในการอนุญาต 
  4.1 ในกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานคร เปนพนักงานเจาหนาท่ี          
ผูมีอํานาจในการอนุญาต เฉพาะในเขตทองที่ของตน 
  4.2 ในจังหวัดอื่น ใหนายอําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่ผูมี อํานาจในการอนุญาต    
เฉพาะในทองที่อําเภอ 
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  ทั้งนี้ หากผูใดฝาฝนยักยายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพโภคภัณฑตามประกาศของพนักงาน

เจาหนาที่ฯ ยอมมีความผิดตามมาตรา 9 (2) ประกอบมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุน             

โภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา  

 5. ถาพนักงานเจาหนาท่ีจะสอบถามบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ         

โภคภัณฑซึ่งพนักงานเจาหนาที่ประสงคจะทําการสํารวจการกักตุน หรือสั่งใหบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของมาให

ถอยคําเก่ียวกับการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ ใหทําเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด 

  ทั้งนี้ หากผูใดฝาฝนไมยอมชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับโภคภัณฑ หรือฝาฝนคําสั่งของ

พนักงานเจาหนาที่โดยไมมาใหถอยคําเกี่ยวกับการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ ยอมมีความผิดตามมาตรา 9 (1) 

ประกอบมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษปรับไมเกิน          

หนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา  

 นอกจากนี้ ผูใดใหถอยคําอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่ ยอมมีความผิดตามมาตรา 9 (1) 

ประกอบมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษปรับไมเกิน         

หนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 6. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ ทําการสํารวจโภคภัณฑตามบัญชีและสถานที่เก็บ หรือกรณีมีเหตุ

อันควรสงสัย เชน มีการรองเรียนแจงเบาะแส หรือกรณีตรวจพบขอเท็จจริงใด ๆ เก่ียวกับการสํารวจโภคภัณฑ 

พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการเขาไปในสถานที่หรือเคหสถานของบคุคลใด ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ประสงคจะ

ทําการสํารวจการกักตุนเพื่อตรวจโภคภัณฑ ใบรับในการขายหรือแลกเปลี่ยน รายการการคาและเอกสาร

หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับโภคภณัฑดังกลาวได ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  

  ทั้งนี้ หากผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือไมใหความสะดวก            

ยอมมีความผิดตามมาตรา 9 (3) ประกอบมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ              

พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 7. หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบพบการกักตุนโภคภัณฑ ตามคํานิยามในมาตรา 3            

แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ซึ่งใหความหมายของคําวา 

  (1) “โภคภัณฑ” หมายความวา เครื่องอุปโภคบริโภค และหมายความรวมตลอดถึงสิ่งท่ี

ระบุไวในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้                   

   (หมายเหตุ : ขณะกําหนดแนวทางนี้ ยังไมมีการออกกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอ่ืนที่

นอกเหนือจากเครื่องอุปโภคบริโภควาเปนโภคภัณฑ ดังนั้น ปจจุบันโภคภัณฑจึงหมายถึงเพียงเครื่องอุปโภค

บริโภคเทานั้น) 

  (2) “กักตุน” หมายความวา มีโภคภัณฑไวในครอบครองเกินปริมาณท่ีจําเปนสําหรับ           

ใชจายสวนตัวและไมนําออกจําหนายตามวิถีทางการคาปกต ิ

     ดังนั้น การสํารวจการกักตุนโภคภัณฑของพนักงานเจาหนาที่ ใหพิจารณาขอเท็จจริงและ

พฤติการณของเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑถึงการมีโภคภัณฑไวในครอบครองวาเกินปริมาณที่จําเปน 

สําหรับใชจายสวนตัวและมีพฤติการณไมนําออกจําหนายตามวิถีทางการคาปกติหรือไม หากเขาขายเปน      

การกักตุนโภคภัณฑใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่  โดยสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง ดังนี ้
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  7.1 กรณีพบเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑ 
   ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑ ขายโภคภัณฑ
ดังกลาวใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนด ในกรณีที่มีการขัดขืนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ก็ใหยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑตามวิธีการ ราคา  
และปริมาณที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  
  7.2 กรณีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองโภคภณัฑ  
   ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเชนเดียวกับขอ 7.1 โดยปดประกาศคําสั่งนั้นไว                
ณ สถานที่เก็บโภคภัณฑ หรือพาหนะที่ขนโภคภัณฑนั้น เม่ือลวงพน 72 ชั่วโมงนับแตวันปดประกาศคําสั่งแลว 
เจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑไมจัดการตามคําสั่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดและบังคับซื้อ         
โภคภัณฑนั้นได 
  ในสวนพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการออกคําสั่งบังคับขาย คําสั่งยึดและบังคับซื้อ  
โภคภัณฑ มีดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานคร เปนพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจในการออกคําสั่งฯ เฉพาะในเขตทองที่ของตน 
  (2) ในจังหวัดอ่ืน ใหนายอําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการออกคําสั่งฯ 
เฉพาะในทองที่อําเภอ 
  ทั้งนี้  การกําหนดวิธีการ ราคา และปริมาณ ในการสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง              
โภคภัณฑขายโภคภัณฑ การยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑที่พนักงานเจาหนาที่สํารวจพบวามีการกักตุน            
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑขัดขืนคําสั่งใหขายโภคภัณฑของพนักงานเจาหนาที่ฯ การยึดและ
บังคับซื้อโภคภัณฑฯ ในกรณีเมื่อครบ 72 ชั่วโมงแลวไมพบวามีผูใดแสดงตัววาเปนเจาของหรือผูครอบครอง
โภคภัณฑดงักลาว ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ เร่ือง กําหนดวิธกีารขาย
โภคภัณฑ การยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ ตามมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 
2497  ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  และประกาศคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ                เรื่อง 
กําหนดพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจและแบบเอกสารในการดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสํารวจการ
กักตุนโภคภณัฑ พ.ศ. 2497  ลงวนัที่ 10 เมษายน 2563   
  อยางไรก็ตาม ผูใดฝาฝนคําสั่งใหขายโภคภัณฑของพนักงานเจาหนาที่ ยอมมีความผิด       
ตามมาตรา 9 (4) ประกอบมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497              
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 8. การสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ มีกําหนดระยะเวลา ดังนี ้
  8.1 ในกรุงเทพมหานคร ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาที่ในการสํารวจการกักตุน          
โภคภัณฑในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑออกประกาศ             
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
  8.2 ในจังหวัดอ่ืน ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ            
ในเขตทองท่ีของตน ตั้งแตวันที่คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑออกประกาศ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 9. ใหกรุงเทพมหานคร จังหวัด และอําเภอ ใชชองทางรับเรื่องรองเรียนของศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนยดํารงธรรมจังหวัด และศูนยดํารงธรรมอําเภอ เปนชองทางใหประชาชนแจงเบาะแส     
หรือรองเรียนเก่ียวกับการกักตุนโภคภัณฑ เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนเรื่องการขาดแคลน    
เครื่องอุปโภคบริโภคในทองตลาด 
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 10. ใหกรุงเทพมหานครและจังหวัด รายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
สํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15  ของเดือน  
รายละเอียดตามแบบรายงานแนบทาย (โดยขอใหสงแบบรายงานมาที่สํานักการสอบสวนและนิติการ        
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  
 11. เมื่อมีการดําเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497  
ใหกรุงเทพมหานครรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย สวนจังหวัดอื่นใหรายงานตามวิทยุสื่อสาร     
กรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0307.1/ว 9512 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (แบบ ดค.4) โดยใหจังหวัด
รายงานการดําเนินคดีในความผิดดังกลาวทุกวัน กอนเวลา 14.00 น. 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขที.่.......................................... 
ลงวันท่ี....................................... 

 

แบบรายงานผลการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิํารวจการกักตนุโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 
ประจาํวันที่.................................................... 
กรุงเทพมหานคร/จังหวดั............................ 

 
ประกาศ 

ตามมาตรา 9 (2) 
 
 

(ฉบบั) 

ผูแจงปรมิาณและ 
สถานที่เก็บโภคภัณฑ 

ตามมาตรา 9 (2)  
 

(ราย) 

การอนญุาตใหยายโภคภณัฑ 
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ของโภคภัณฑ 
ตามมาตรา 9 (2) 

(ราย) 

การดาํเนนิการบงัคบัตามมาตรา 9 (4) 
 

คําสั่งบังคบัขาย 
 

(ราย) 

คําสั่งยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ 
 

(ราย) 
ยอดรายงาน 

ครั้งกอน 
 

ยอดรายงาน 
ครั้งนี ้

รวม 
 

ยอดรายงาน 
ครั้งกอน 

 

ยอดรายงาน 
ครั้งนี ้

รวม 
 

ยอดรายงาน 
ครั้งกอน 

 

ยอดรายงาน 
ครั้งนี ้

รวม 
 

ยอดรายงาน 
ครั้งกอน 

 

ยอดรายงาน 
ครั้งนี ้

รวม 
 

ยอดรายงาน 
ครั้งกอน 

 

ยอดรายงาน 
ครั้งนี ้

รวม 

 
 

 
 

 
 

            

 
ลงชื่อ       ผูรายงาน 
      (                                          ) 
ตําแหนง  

 
หมายเหตุ    ขอใหจัดสงแบบรายงานใหสวนงานนิติการ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน   โทร./โทรสาร 0 2356 9569   
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