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พระราชกําหนด 
ป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เป-นป.ที่ ๔๕ ในรัชกาลป0จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว6า 
 
โดยท่ีเป-นการสมควรให�มีกฎหมายว6าด�วยการป�องกันการใช�สารระเหย 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทยจึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกําหนดข้ึนไว� ดังต6อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดน้ีเรียกว6า “พระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดน้ี 
“สารระเหย” หมายความว6า สารเคมี หรือผลิตภัณฑEท่ีรัฐมนตรีประกาศว6าเป-นสาร

ระเหย 
“ผู�ติดสารระเหย” หมายความว6า ผู�ซึ่งต�องใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของ

ร6างกายหรือจิตใจเป-นประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเช6นว6าน้ันได�ตามหลักวิชาการ 
“ผลิต” หมายความว6า ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให�หมายความรวมถึง

เปลี่ยนรูป แบ6งบรรจุ หรือรวมบรรจุด�วย 
“การบําบัดรักษา” หมายความว6า การบําบัดรักษาผู�ติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึง

การฟHIนฟูสมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาด�วย 
“ขาย” หมายความรวมถึงจําหน6าย จ6าย แจก หรือแลกเปลี่ยน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนE

ในทางการค�า หรือมีไว�เพ่ือขายด�วย 
“นําเข�า” หมายความว6า นําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
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“สถานพยาบาล” หมายความว6า สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๔ 

“คณะกรรมการ” หมายความว6า คณะกรรมการป�องกันการใช�สารระเหยตามพระ
ราชกําหนดน้ี 

“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว6า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังให�ปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว6า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 
 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑEท่ีเป-น สาร

ระเหย เม่ือรัฐมนตรีเห็นว6าอาจนําไปใช�หรือได�นําไปใช�เพ่ือบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ 
(๒) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ

ผลิตภัณฑEที่เป-นสารระเหย 
(๓) กําหนดสถานพยาบาลท่ีให�การบําบัดรักษาแก6ผู�ติดสารระเหย 
(๔) กําหนดการอ่ืนเพ่ือประโยชนEแก6การปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี 
 
มาตรา ๕  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว6า “คณะกรรมการป�องกันการใช�สาร

ระเหย” ประกอบด�วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป-นประธานกรรมการ ผู�แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู�แทนกระทรวงพาณิชยE ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือผู�แทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผู�แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรEการแพทยEหรือผู�แทน อธิบดี
กรมการแพทยEหรือผู�แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู�แทน เป-นกรรมการ กับ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังอีกไม6น�อยกว6าห�าคนแต6ไม6เกินเจ็ดคน 

ให�รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายเป-นกรรมการและเลขานุการ และให�ผู�อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป-นกรรมการและผู�ช6วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู6ในตําแหน6งคราวละสองป. 
กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน6งอาจได�รับการแต6งต้ังอีกได� 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน6งก6อนวาระเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป-นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป-นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต6เป-นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๗) ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ในกรณีท่ีมีการแต6งต้ังกรรมการในระหว6างท่ีกรรมการซึ่งแต6งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู6
ในตําแหน6ง ไม6ว6าจะเป-นการแต6งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต6งต้ังซ6อม ให�ผู�ได�รับแต6งต้ังน้ันอยู6ในตําแหน6งเท6ากับ
วาระท่ีเหลืออยู6ของกรรมการซึ่งแต6งต้ังไว�แล�วน้ัน 

 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม6น�อยกว6าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเป-นองคEประชุม ถ�าประธานกรรมการไม6มาประชุมหรือไม6อาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง เป-นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท6ากัน ให�ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป-นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๙  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีให�คําแนะนําหรือความเห็นต6อรัฐมนตรี

ในเร่ืองต6อไปน้ี 
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔ 
(๒) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการป�องกันการใช�สารระเหย หรือ

การบําบัดรักษา 
(๓) การวางระเบียบว6าด�วยการบําบัดรักษาและควบคุมผู� ติดสารระเหยใน

สถานพยาบาล 
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดน้ี 
(๕) เร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  ให�คณะกรรมการมีอํานาจแต6งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย6างหน่ึงอย6างใดเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู6ในอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย และให�นําความในมาตรา ๘ มาใช�บังคับแก6การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  เม่ือได�ประกาศกําหนดสถานพยาบาลท่ีให�การบําบัดรักษาแก6ผู�ติดสาร

ระเหยตามมาตรา ๔ (๓) แล�ว ให�รัฐมนตรีวางระเบียบว6าด�วยการบําบัดรักษาและควบคุมผู�ติดสาร
ระเหยในสถานพยาบาลดังกล6าวไว�ด�วย 

ระเบียบตามวรรคหน่ึง เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
มาตรา ๑๒  ผู�ผลิตสารระเหยต�องจัดให�มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือข�อความท่ีภาชนะ

บรรจุหรือหีบห6อท่ีบรรจุสารระเหย เพ่ือเป-นการเตือนให�ระวังการใช�สารระเหยดังกล6าว  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑE วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๓  ผู�นําเข�าสารระเหยก6อนนําออกขาย ต�องจัดให�มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือ
ข�อความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห6อท่ีบรรจุสารระเหยเพ่ือเป-นการเตือนให�ระวังการใช�สารระเหย
ดังกล6าว  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑEวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  สารระเหยท่ีผู�ขายจะขายน้ันต�องมีภาพ เคร่ืองหมายหรือข�อความท่ี

ผู�ผลิตหรือผู�นําเข�าได�จัดให�มีท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห6อท่ีบรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยู6
ครบถ�วน 

 
มาตรา ๑๕  ห�ามมิให�ผู�ใดขายสารระเหยแก6ผู�ท่ีมีอายุไม6เกินสิบเจ็ดป. เว�นแต6เป-นการ

ขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใช�ในการเรียนการสอน 
 
มาตรา ๑๖  ห�ามมิให�ผู�ใดขาย จัดหา หรือให�สารระเหยแก6ผู�ซึ่งตนรู�หรือควรรู�ว6าเป-น

ผู�ติดสารระเหย 
 
มาตรา ๑๗  ห�ามมิให�ผู�ใดใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ ไม6

ว6าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
 
มาตรา ๑๘  ห�ามมิให�ผู�ใดจูงใจ ชักนํา ยุยงส6งเสริม หรือใช�อุบายหลอกลวงให�บุคคล

อ่ืนใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ ไม6ว6าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าไปในสถานท่ีผลิต 

สถานท่ีนําเข�า สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหยในระหว6างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว6ามีการกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดน้ี อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบห6อท่ีบรรจุสารระเหยหรือเอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ
ประโยชนEในการดําเนินคดีได� 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�ผู�ผลิต ผู�นําเข�า หรือ
ผู�ขายสารระเหย และบรรดาผู�ท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการผลิต การนําเข�า หรือการขาย ในสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีนําเข�า สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวเม่ือ

บุคคลซึ่งเก่ียวข�องร�องขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป-นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป-นเจ�าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๒๒  ผู�ผลิต ผู�นําเข�า หรือผู�ขายสารระเหยผู�ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป. หรือปรับไม6เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๓  ผู�ใดฝVาฝHนมาตรา ๑๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงป. หรือปรับไม6

เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๔  ผู�ใดฝVาฝHนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ต�องระวางโทษจําคุก

ไม6เกินสองป. หรือปรับไม6เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๕  ผู�ใดขัดขวางหรือไม6อํานวยความสะดวกแก6พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามความ

ในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ถ�าผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ มีอายุไม6เกินสิบเจ็ดป. ผู�กระทํา

ความผิดไม6ต�องรับโทษตามมาตรา ๒๔ แต6ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนินการต6อไปน้ี 
(๑) ว6ากล6าวตักเตือนผู�กระทําความผิดน้ันแล�วปล6อยตัวไป และถ�าศาลเห็นสมควรจะ

เรียกบิดามารดา ผู�ปกครอง หรือบุคคลท่ีผู�กระทําความผิดน้ันอาศัยอยู6มาตักเตือนด�วยก็ได� 
(๒) ถ�าศาลเห็นว6าผู�กระทําความผิดเป-นผู�ติดสารระเหย ให�ศาลมีคําสั่งให�ส6งผู�กระทํา

ความผิดน้ันไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกว6าจะครบข้ันตอนการบําบัดรักษา 
 
มาตรา ๒๗  ผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุไม6เกินสิบเจ็ดป. ซึ่งอยู6ใน

ระหว6างการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖ (๒) ถ�าหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกล6าว 
เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีนําตัวกลับมาได� ให�ดําเนินการตามระเบียบว6าด�วยการบําบัดรักษาและการ
ควบคุมผู�ติดสารระเหยในสถานพยาบาลซึ่งออกตามมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาว6ามีความผิด   แต6รอ

การกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดป. หรือในกรณี
ท่ีศาลลงโทษปรับเพียงอย6างเดียว ถ�าศาลเห็นว6าผู�กระทําความผิดน้ันเป-นผู�ติดสารระเหย ศาลจะสั่งให�
ส6งตัวผู�ติดสารระเหยน้ันไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกว6าจะครบข้ันตอนการบําบัดรักษา
ก็ได� ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือสั่งให�กักขังแทนค6าปรับ ให�นับระยะเวลาการบําบัดรักษา
ในสถานพยาบาลเป-นระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทนค6าปรับด�วย 

 
มาตรา ๒๙  ผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดป. ซึ่งอยู6ในระหว6าง

การบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถ�าหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกล6าว ต�องระวาง
โทษจําคุกไม6เกินหน่ึงป. หรือปรับไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถ�าศาลเห็นว6าผู�กระทํา
ความผิดน้ันยังเป-นผู�ติดสารระเหย ศาลจะสั่งตามมาตรา ๒๘ ก็ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๓๐  ผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดป. ถ�ากระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๗ อีกภายในระยะเวลาหน่ึงป.หลังจากท่ีได�รับการบําบัดรักษาจนหายแล�ว ให�
ศาลเพ่ิมโทษท่ีจะลงแก6ผู�กระทําความผิดน้ันอีกก่ึงหน่ึงของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดคร้ังหลัง 

 
มาตรา ๓๑  ให�รัฐมนตรีว6าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว6าการกระทรวง

อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี และให�มีอํานาจแต6งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ออก
กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ันเม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีป0จจุบันได�มีการนําสารระเหย
หรือวัตถุหรือผลิตภัณฑEสําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู6 ซึ่งผลิตข้ึนเพ่ือใช�ในทางอุตสาหกรรม
หรือทางอ่ืน ไปใช�สูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด อันก6อให�เกิดอันตรายอย6างมากแก6ผู�สูด ดม โดยเฉพาะเยาวชน
ประกอบกับยังไม6มีกฎหมายใช�บังคับแก6สารระเหยโดยเฉพาะ สมควรท่ีจะดําเนินการป�องกันการใช�
สารระเหยไปในทางท่ีไม6ถูกต�อง และโดยท่ีเป-นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป-นรีบด6วนในอันท่ีจะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจําเป-นต�องตราพระราชกําหนดน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แก�ไข 
๑๕ ม.ค. ๔๕ 

A+B (C) 
 

ป0ญญา จ่ันสกุล/แก�ไข 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
สุกัญญา/ผู�จัดทํา 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 


