
พระราชก าหนด 

ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533 

เป็นปีที่ 45 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533” 

  
มาตรา 21  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชก าหนดนี้ 
“สารระเหย” หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย 

“ผู้ติดสารระเหย” หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือ
จิตใจเป็นประจ า โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป แบ่ง
บรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“การบ าบัดรักษา” หมายความว่า การบ าบัดรักษาผู้ติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบ าบัดรักษาด้วย 
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“ขาย” หมายความรวมถึงจ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
หรือมีไว้เพ่ือขายด้วย 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 4 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหยตามพระราชก าหนดนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(1) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น สารระเหย เมื่อ
รัฐมนตรีเห็นว่าอาจน าไปใช้หรือได้น าไปใช้เพ่ือบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ 

(2) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสารระเหย 

(3) ก าหนดสถานพยาบาลที่ให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย 

(4) ก าหนดการอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ 
  
มาตรา 52  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า  “คณะกรรมการป้องกันการใช้สาร

ระเหย” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรม
สุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน 

ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 6  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
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มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

  
มาตรา 8  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 9  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้ 
(1) การออกประกาศตามมาตรา 4 

(2) การก าหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารระเหย หรือการบ าบัดรักษา 

(3)3 การวางระเบียบว่าด้วยการรับเข้าบ าบัดรักษา การบ าบัดรักษา และการดูแลผู้ติดสารระเหย
ในสถานพยาบาล 

(4) การออกกฎกระทรวงตามพระราชก าหนดนี้ 
(5) เรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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มาตรา 10  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เ พ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้น า
ความในมาตรา 8 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา 114  เมื่อได้ประกาศก าหนดสถานพยาบาลที่ให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหยตาม

มาตรา 4 (3) แล้ว ให้รัฐมนตรีวางระเบียบว่าด้วยการรับเข้าบ าบัดรักษา การบ าบัดรักษา และการดูแลผู้ติดสาร
ระเหยในสถานพยาบาลดังกล่าวไว้ด้วย 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 12  ผู้ผลิตสารระเหยต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบ

ห่อที่บรรจุสารระเหย เพ่ือเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 13  ผู้น าเข้าสารระเหยก่อนน าออกขาย ต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่

ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยเพ่ือเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว   ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 14  สารระเหยที่ผู้ขายจะขายนั้นต้องมีภาพ เครื่องหมายหรือข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้

น าเข้าได้จัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13 อยู่ครบถ้วน 

  
มาตรา 155  ห้ามมิให้ผู้ใดขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการขาย

โดยสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

  
มาตรา 16  ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสาร

ระเหย  
มาตรา 17  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด 

ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
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มาตรา 18  ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวงให้บุคคลอ่ืนใช้สาร
ระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 

  
มาตรา 19  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่

น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหยในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราช
ก าหนดนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะ
บรรจุ หรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายสารระเหย 
และบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การน าเข้า หรือการขาย ในสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย 
หรือสถานที่เก็บสารระเหย อ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 20  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด6 

  
มาตรา 21  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

  
มาตรา 22  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายสารระเหยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 13 หรือ

มาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 237  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 23/18  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

                                                           
6 มาตรา 20 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
7 มาตรา 23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
8 มาตรา 23/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดปอ้งกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550 



มาตรา 249  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 24/110  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 24/211  ผู้ใดใช้สารระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ และได้สมัครใจขอ

เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ โดยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการรับเข้าบ าบัดรักษา การบ าบัดรักษา และการดูแลผู้ติด
สารระเหยในสถานพยาบาลดังกล่าวจนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีก าหนดแล้ว 
ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระท าไปภายหลังการสมัครใจ
เข้ารับการบ าบัดรักษา 

  
มาตรา 25  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 19 

วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 25 ทวิ12  ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือตามกฎหมายอ่ืน 
และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล เพราะเหตุที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิดและพนักงานอัยการสั่งให้งดการ
สอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในก าหนดเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้สารระเหยนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ถ้าผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหนึ่ง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและไม่ได้รู้
เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการสั่งให้คืนสารระเหยแก่เจ้าของ ถ้าสารระเหยนั้นยังคงอยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  

                                                           
9 มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
10 มาตรา 24/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
11 มาตรา 24/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
12 มาตรา 25 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 



มาตรา 25 ตรี13  ในกรณีทีม่ีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับสารระเหยต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้ง
เรื่องประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย ถ้าศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้ริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอ่ืน และไม่มีค าเสนอว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริ ง
ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ริบ
สารระเหยนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  
มาตรา 2614  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 2715  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 2816  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 2917  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 3018  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 31  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 
 

                                                           
13 มาตรา 25 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
14 มาตรา 26 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
15 มาตรา 27 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
16 มาตรา 28 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
17 มาตรา 29 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
18 มาตรา 30 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้มีการน าสารระเหยหรือวัตถุ
หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู่ ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือทางอ่ืน ไปใช้สูด 
ดม หรือวิธีอ่ืนใด อันก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากแก่ผู้สูด ดม โดยเฉพาะเยาวชนประกอบกับยังไม่มีกฎหมายใช้
บังคับแก่สารระเหยโดยเฉพาะ สมควรที่จะด าเนินการป้องกันการใช้สารระเหยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และโดยที่เป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ศ. 254219 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน
มาตรา 15 หรือมาตรา 16 แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 โดยขายสารระเหยแก่ผู้ที่มี
อายุไม่เกินสิบเจ็ดปีซึ่งมิใช่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน หรือขาย จัดหา หรือให้สาร
ระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหยไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปีเป็นผู้เยาว์ยังไม่รู้
ผิดชอบชั่วดีเหมือนผู้ใหญ่ จึงอาจใช้สารระเหยในทางที่ผิดได้ง่าย และผู้ขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้
หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย เป็นบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวกระท าผิด สมควรแก้ไขบทก าหนด
โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ให้รับโทษเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย โดยให้อธิบดีกรมคุมประพฤติหรือผู้แทน และอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
หรือผู้แทน เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 254320  
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย 
พ.ศ. 2533 ไม่มีบทบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งของกลางสารระเหยที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมาตามพระราชก าหนดนี้หรือตามกฎหมายอ่ืนทั้งในกรณีที่ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล และใน
กรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล ท าให้เป็นภาระหน้าที่แก่กระทรวงสาธารณสุขในการเก็บรักษาและดูแลของกลางสาร
ระเหยดังกล่าวและท าให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเพ่ือการเก็บรักษาและดูแลสารระเหยเหล่านั้นไม่ให้สูญ
หาย  ดังนั้น เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการด าเนินคดีให้เป็นไปโดย
รวดเร็วและบริสุทธิ์ยุติธรรม สมควรก าหนดให้ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอ่ืน ถ้า
ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลและไม่มีผู้ใดมาอ้างเป็นเจ้าของภายในเวลาที่ก าหนดให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  
                                                           
19 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนที่ 11 ก/หน้า 7/2 มีนาคม 2542 
20 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 111 ก/หน้า 38/29 พฤศจิกายน 2543 



และหากมีการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ริบของกลางสารระเหย ให้กระทรวง
สาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องรอให้คดีถึง
ที่สุด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254521 

  
มาตรา 71  ในพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะห์หรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้แทน” 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255022 

  
มาตรา 13  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คง

ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 

                                                           
21 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 
22 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 31 ก/หน้า 1/6 กรกฎาคม 2550 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพปัญหาการใช้สารระเหยบ าบัด
ความต้องการของร่ายกายหรือจิตใจได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน สมควรปรับปรุง
พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้โอกาสแก่ผู้ใช้สาร
ระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจได้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลและยกเลิก
บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับรักษา เพ่ือให้ผู้ใช้สารระเหยดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเมื่อได้รับการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้วมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย และโดยที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กก าหนดว่า เด็ก คือบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็ก
มากยิ่งขึ้น จึงห้ามขายสารระเหยแก่ผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการด าเนินการ จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย รวมทั้งให้อ านาจ
รัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเข้าบ าบัดรักษา การบ าบัดรักษาและการดูแลผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
และประกาศก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่กับได้ปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  


