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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมโภคภัณฑ 
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

เปนปที่ ๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุมโภคภัณฑ  เพื่อสวัสดิภาพ

ของประชาชนตามความจําเปนแหงสถานการณ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว  โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ  พ.ศ. 

๒๔๙๕” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป และจะใชในทองที่ใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“โภคภัณฑ” หมายความวา เครื่องอุปโภคบริโภค และหมายความรวมตลอดถึง

สิ่งที่ระบุไวในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้
“จําหนาย” หมายความรวมตลอดถึงการโอนสิทธิ หรือกรรมสิทธ์ิ หรือโอนการ

ครอบครองใหแกกัน ไมวาในกรณีใด 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 

                                                 
๑ รก.๒๔๙๕/๑๒/๑๘๔/๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๔  เม่ือมีความจําเปนโดยสถานการณเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน หรอืมี
ความจําเปนเกิดขึ้นเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  ใหรัฐบาลมีอํานาจควบคุมโภค
ภัณฑได 

 
มาตรา ๕  การควบคุมตามความในมาตรา ๔ ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

เพื่อการดังตอไปนี้ 
๑. จํากัดปริมาณโภคภัณฑซึ่งบุคคลจะมีไวในครอบครองได 
๒. จํานวนปริมาณโภคภัณฑซึ่งบุคคลจะไดมา 
๓. วางระเบียบในการคา การจําหนาย การเก็บรักษา และการกระทําอยางหนึ่ง

อยางใดเก่ียวกับโภคภัณฑ ตลอดจนการควบคุมรานคาทั้งปวงซึ่งจําหนายโภคภัณฑ 
๔. กําหนดเวลา และสถานท่ี และพฤติการณในการจําหนายโภคภัณฑ 
๕. จํากัดชนิด ปริมาณ ประเภทแหงโภคภัณฑซึ่งอนุญาตใหจําหนายได 
๖. หามการจําหนายหรือการใชโภคภัณฑ 
๗. กําหนดวิธีการปนสวนโภคภัณฑ 
๘. กําหนดกิจการและกําหนดวิธีดําเนินการอื่นใดเพื่อบรรลุจุดประสงคดังบัญญัติ

ไวในมาตรา ๔ 
 
มาตรา ๖  โภคภัณฑชนิดใด ประเภทใด จะพึงควบคุมใหระบุโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗  พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้หรอืตามพระ

ราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบญัญัตินี ้ตองมีบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาตรวจในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ 
ในระหวางอาทิตยข้ึนถึงอาทิตยตก เม่ือมีเหตุควรสงสัยวาไดมีการฝาฝนพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ และในกรณีที่กระทําความผิดซ้ําใหระวางโทษเปนทวีคูณ 

โภคภัณฑซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับความผิดใหริบเสีย 
 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจาหนาท่ีผูใดกระทําการใด ๆ  อันเปนความผิดตามกฎหมาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะอาญา ภาค ๒ สวนท่ี ๒ หมวดท่ี ๒ ตั้งแตมาตรา ๑๒๙ ถึงมาตรา ๑๔๖ ใหระวางโทษเปน
ทวีคูณ 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๙ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

เนติมา / พัชรินทร จัดทํา 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
 


