
 

พระราชก าหนด  
ป้องกันการใช้สารระเหย  

พ.ศ. ๒๕๓๓  
_________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย(๑) 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓” 
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป(๒) 

มาตรา ๓ ในพระราชก าหนดนี้ “สารระเหย” หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ ท่ีรัฐมนตรีประกาศว่า
เป็นสารระเหย(๓) 
“ผู้ติดสารระเหย” หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจเป็นประจ า
โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ  
“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง เปล่ียนรูป แบ่งบรรจุ หรือรวม
บรรจุด้วย 

_________________________ 
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๑๑๑ ก ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ 
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
(๓) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง ก าหนดช่ือ 
ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย 



 
“การบ าบัดรักษา” หมายความว่า การบ าบัดรักษาผู้ติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การติดตามผลภายหลังการบ าบัดรักษาด้วย  
“ขาย” หมายความรวมถึงจ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปล่ียน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือมีไว้เพื่อ
ขายด้วย 
“น าเข้า” หมายความรวมถึง น าหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักร  
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๔ (๔) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องการใช้สารระเหยตามพระราชก าหนดนี้  
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ (๕) 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี ้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบช่ืุอ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสารระเหย เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าอาจ
น าไปใช้หรือได้น าไปใช้เพื่อบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ 
(๒) เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลง ช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสารระเหย 
(๓) ก าหนดสถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย  
(๔) ก าหนดการอื่นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ 
มาตรา ๕ (๖) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้แทน อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมคุม
ประพฤติหรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ  
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
การแต่งต้ังอีก  
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

_________________________ 
(๔) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) และฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. 
๒๕๔๓) เรื่อง ก าหนดสถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย 
(๕) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 



(๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
หมายเหตุ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑ ก ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 

 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการในท่ี
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔ 
(๒) การก าหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารระเหยหรือการบ าบัดรักษา 
(๓) การวางระเบียบว่าด้วยการบ าบัดรักษาและควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชก าหนดนี้ 
(๕) เรื่องอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ให้น าความในมาตรา ๘ 
มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
มาตรา ๑๑ เมื่อได้ประกาศก าหนดสถานพยาบาลท่ีให้การบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหยตามมาตรา ๔(๓) แล้ว
ให้รัฐมนตรีวางระเบียบว่าด้วยการบ าบัดรักษาและควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกล่าวไว้ด้วย 
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
มาตรา ๑๒ ผู้ผลิตสารระเหยต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมายหรือข้อความ ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุสาร
ระเหย เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (๗) 
มาตรา ๑๓ ผู้น าเข้าสารระเหยก่อนน าออกขาย ต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความท่ีภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อท่ีบรรจุสารระเหย เพื่อเป็นการเตือนให้ระวงัการใช้สารระเหยดังกล่าว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๔ สารระเหยท่ีผู้ขายจะขายนั้น ต้องมีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความท่ีผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าได้จัดให้มีท่ี
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยู่ครบถ้วน 
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดขายสารระเหยแก่ผู้ท่ีมีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี เว้นแต่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช้
ในการเรียนการสอน  



มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย 
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบ าบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่น
ใด  
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวง ให้บุคคลอื่นใช้สารระเหยบ าบัด
ความต้องการของ 

_________________________ 
(๗) กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ หมายถึง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระ
ราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
ร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเข้า สถานท่ี
ขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหยในระหว่างเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ และใน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุหรือหีบ
ห่อท่ีบรรจุสารระเหย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีได้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายสารระเหย และบรรดาผู้
ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การน าเข้า หรือการขาย ในสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเข้า สถานท่ีขาย หรือ
สถานท่ีเก็บสารระเหย อ านวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ  
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๒ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายสารระเหยผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ มาตรา ๒๓(๘) ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ า ท้ังปรับ 
มาตรา ๒๓ ทว ิ(๙) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๒๔(๑๐) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๒๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึ่งพนับาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ มาตรา ๒๕ ทวิ(๑๑) ใน
กรณีท่ีมีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล เพราะ
เหตุท่ีไม่ปรากฏว่าผู้ใดกระท าความผิดและพนักงานอัยการส่ังให้งดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมี
ค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ียึด ให้สารระเหย
นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ถ้าผู้ท่ีอ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหนึ่ง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ



ด้วยในการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการส่ังให้คืนสารระเหยแก่เจ้าของ ถ้าสารระเหยนั้นยังคงอยู่ในความ
ครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

_________________________ 
(๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๙) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ 
(๑๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๑) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ 

 
มาตรา ๒๕ ตรี(๑๒)ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับสารระเหยต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้งเรื่อง
ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสารระเหย ถ้าศาลช้ันต้นมีค าพิพากษา หรือ
ค าส่ังให้ริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีค าเสนอว่าผู้เป็นเจ้าของ
แท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าส่ังให้ริบสารระเหยนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
มาตรา ๒๖ ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษตาม
มาตรา ๒๔ แต่ให้ศาลมีอ านาจท่ีจะด าเนินการต่อไปนี้ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระท าความผิดนั้นแล้วปล่อยไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลท่ีผู้กระท าความผิดนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
(๒) ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดเป็นผู้ติดสารระเหย ให้ศาลมีค าส่ังให้ส่งผู้กระท าความผิดนั้นไปรับการ
บ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกว่าจะครบข้ันตอนของการบ าบัดรักษา  
มาตรา ๒๗ ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการบ าบัดรักษาใน
สถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖(๒) ถ้าหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกล่าว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีน าตัวกลับมา
ได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบ าบัดรักษาและการควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาลซึ่งออก
ตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการก าหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดปี หรือในกรณีท่ีศาลลงโทษปรับเพียงอย่างเดียว ถ้า
ศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดนั้นเป็นผู้ติดสารระเหย ศาลจะส่ังให้ส่งตัวผู้ติดสารระเหยนั้นไปรับการบ าบัดรักษา
ในสถานพยาบาลจนกว่าจะครบข้ันตอนการบ าบัดรักษาก็ได้ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกหรือส่ังให้
กักขังแทนค่าปรับให้น าระยะเวลาการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลเป็นระยะเวลาจ าคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ
ด้วย  
มาตรา ๒๙ ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการบ าบัดรักษาใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถ้าหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดนั้นยังเป็นผู้ติดสารระเหย ศาลจะ



ส่ังตามมาตรา ๒๘ ก็ได้ 
มาตรา ๓๐ ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีอายุเกินสิบเจ็ดปี ถ้ากระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ อีก
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากท่ีได้รับการบ าบัดรักษาจนหายแล้ว ให้ศาลเพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิด
นั้นอีกกึง่หนึ่งของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง 

_________________________ 
(๑๒) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ 

 
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการ ตาม
พระราชก าหนดนี้ และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชก าหนดนี ้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :  
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัจจุบันได้มีการน าสารระเหยหรือวัตถุหรือ  
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู่ ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม หรือทางอื่น ไปใช้สูด 
ดม หรือวิธีอื่นใด อันก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากแก่ผู้สูดดม โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายใช้
บังคับแก่สารระเหยโดยเฉพาะ สมควรท่ีจะด าเนินการป้องกันการใช้สารระเหยไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง และโดยท่ี
เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้  

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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