พระราชกาหนด
ป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓
_________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย(๑)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป(๒)
มาตรา ๓ ในพระราชกาหนดนี้ “สารระเหย” หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศว่า
เป็นสารระเหย(๓)
“ผู้ติดสารระเหย” หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบาบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจเป็นประจา
โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนรูป แบ่งบรรจุ หรือรวม
บรรจุด้วย
_________________________
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๓
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓
(๓) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง กาหนดชื่อ
ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย

“การบาบัดรักษา” หมายความว่า การบาบัดรักษาผู้ติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การติดตามผลภายหลังการบาบัดรักษาด้วย
“ขาย” หมายความรวมถึงจาหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือมีไว้เพื่อ
ขายด้วย
“นาเข้า” หมายความรวมถึง นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๔ (๔)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องการใช้สารระเหยตามพระราชกาหนดนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี้ (๕)
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าอาจ
นาไปใช้หรือได้นาไปใช้เพื่อบาบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ
(๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย
(๓) กาหนดสถานพยาบาลที่ให้การบาบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย
(๔) กาหนดการอื่นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๕ (๖) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้แทน อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมคุม
ประพฤติหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีก
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
_________________________
(๔) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) และฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๔๓) เรื่อง กาหนดสถานพยาบาลที่ให้การบาบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย
(๕) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓

(๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
หมายเหตุ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ให้คาแนะนาหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔
(๒) การกาหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารระเหยหรือการบาบัดรักษา
(๓) การวางระเบียบว่าด้วยการบาบัดรักษาและควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาล
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกาหนดนี้
(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้นาความในมาตรา ๘
มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ เมื่อได้ประกาศกาหนดสถานพยาบาลที่ให้การบาบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหยตามมาตรา ๔(๓) แล้ว
ให้รัฐมนตรีวางระเบียบว่าด้วยการบาบัดรักษาและควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกล่าวไว้ด้วย
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ ผู้ผลิตสารระเหยต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมายหรือข้อความ ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสาร
ระเหย เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง (๗)
มาตรา ๑๓ ผู้นาเข้าสารระเหยก่อนนาออกขาย ต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อที่บรรจุสารระเหย เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ สารระเหยที่ผู้ขายจะขายนั้น ต้องมีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าได้จัดให้มีที่
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยู่ครบถ้วน
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี เว้นแต่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช้
ในการเรียนการสอน

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบาบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่น
ใด
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักนา ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวง ให้บุคคลอื่นใช้สารระเหยบาบัด
ความต้องการของ
_________________________
(๗) กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ หมายถึง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระ
ราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓
ร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่
ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหยในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกาหนดนี้ และใน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุหรือหีบ
ห่อที่บรรจุสารระเหย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ขายสารระเหย และบรรดาผู้
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การนาเข้า หรือการขาย ในสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่ขาย หรือ
สถานที่เก็บสารระเหย อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๒ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ขายสารระเหยผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ มาตรา ๒๓(๘) ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ ทวิ(๙) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔(๑๐) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ มาตรา ๒๕ ทวิ(๑๑) ใน
กรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล เพราะ
เหตุที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดกระทาความผิดและพนักงานอัยการสั่งให้งดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมี
คาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้สารระเหย
นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ถ้าผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหนึ่ง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ

ด้วยในการกระทาความผิด ให้คณะกรรมการสั่งให้คืนสารระเหยแก่เจ้าของ ถ้าสารระเหยนั้นยังคงอยู่ในความ
ครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
_________________________
(๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๙) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕
(๑๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๑๑) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗
มาตรา ๒๕ ตรี(๑๒)ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับสารระเหยต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้งเรื่อง
ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย ถ้าศาลชั้นต้นมีคาพิพากษา หรือ
คาสั่งให้ริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีคาเสนอว่าผู้เป็นเจ้าของ
แท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิดภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งให้ริบสารระเหยนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทาลายหรือนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
มาตรา ๒๖ ถ้าผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๗ มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ผู้กระทาความผิดไม่ต้องรับโทษตาม
มาตรา ๒๔ แต่ให้ศาลมีอานาจที่จะดาเนินการต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทาความผิดนั้นแล้วปล่อยไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลที่ผู้กระทาความผิดนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้
(๒) ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาความผิดเป็นผู้ติดสารระเหย ให้ศาลมีคาสั่งให้ส่งผู้กระทาความผิดนั้นไปรับการ
บาบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกว่าจะครบขั้นตอนของการบาบัดรักษา
มาตรา ๒๗ ผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการบาบัดรักษาใน
สถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖(๒) ถ้าหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกล่าว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่นาตัวกลับมา
ได้ ให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบาบัดรักษาและการควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาลซึ่งออก
ตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุก หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกาหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดปี หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียงอย่างเดียว ถ้า
ศาลเห็นว่าผู้กระทาความผิดนั้นเป็นผู้ติดสารระเหย ศาลจะสั่งให้ส่งตัวผู้ติดสารระเหยนั้นไปรับการบาบัดรักษา
ในสถานพยาบาลจนกว่าจะครบขั้นตอนการบาบัดรักษาก็ได้ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกหรือสั่งให้
กักขังแทนค่าปรับให้นาระยะเวลาการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลเป็นระยะเวลาจาคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ
ด้วย
มาตรา ๒๙ ผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการบาบัดรักษาใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถ้าหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาความผิดนั้นยังเป็นผู้ติดสารระเหย ศาลจะ

สั่งตามมาตรา ๒๘ ก็ได้
มาตรา ๓๐ ผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดปี ถ้ากระทาความผิดตามมาตรา ๑๗ อีก
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากที่ได้รับการบาบัดรักษาจนหายแล้ว ให้ศาลเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิด
นั้นอีกกึง่ หนึ่งของโทษที่ศาลกาหนดสาหรับความผิดครั้งหลัง
_________________________
(๑๒) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการ ตาม
พระราชกาหนดนี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชกาหนดนี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้มีการนาสารระเหยหรือวัตถุหรือ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู่ ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม หรือทางอื่น ไปใช้สูด
ดม หรือวิธีอื่นใด อันก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากแก่ผู้สูดดม โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายใช้
บังคับแก่สารระเหยโดยเฉพาะ สมควรที่จะดาเนินการป้องกันการใช้สารระเหยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และโดยที่
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ จึงจาเป็นต้องตราพระราช
กาหนดนี้
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th

