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พระราชกําหนด 
ปองกันการใชสารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี้ 
“สารระเหย” หมายความวา สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปน

สารระเหย 
“ผูติดสารระเหย” หมายความวา ผูซึ่งตองใชสารระเหยบําบัดความตองการของ

รางกายหรือจิตใจเปนประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึง

เปลี่ยนรูป แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย 
“การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอด

ถึงการฟนฟูสมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาดวย 
“ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชนในทางการคา หรือมีไวเพ่ือขายดวย 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๔ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหยตามพระ
ราชกําหนดนี้ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระ
ราชกําหนดนี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปน 

สารระเหย เมื่อรัฐมนตรีเห็นวาอาจนําไปใชหรือไดนําไปใชเพ่ือบําบัดความตองการของรางกาย
หรือจิตใจ 

(๒) เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี 
หรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย 

(๓) กําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหย 
(๔) กําหนดการอื่นเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันการใช

สารระเหย” ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปอง กันและปราบปรามยา เสพติดหรือผู แทน  อธิบดีกรมตํ ารวจหรือผู แทน  อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือผูแทน เปนกรรมการ กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอย
กวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตาํแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอ

รัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี ้
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔ 
(๒) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันการใชสารระเหย 

หรือการบําบัดรักษา 
(๓) การวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยใน

สถานพยาบาล 
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้ 
(๕) เร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา  ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อไดประกาศกําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติด

สารระเหยตามมาตรา ๔ (๓) แลว ใหรัฐมนตรีวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผู
ติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวไวดวย 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ผูผลิตสารระเหยตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย เพ่ือเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  ผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขาย ตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย 

หรือขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยเพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสาร
ระเหยดังกลาว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  สารระเหยที่ผูขายจะขายนั้นตองมีภาพ เครื่องหมายหรือขอความที่

ผูผลิตหรือผูนําเขาไดจัดใหมีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยู
ครบถวน 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปน

การขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวา

เปนผูติดสารระเหย 
 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือ

จิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
 
มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงให

บุคคลอื่นใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืน
ใด 

 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่

ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ
การปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระ
ราชกําหนดนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารที่เก่ียวของ
เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือ
ผูขายสารระเหย และบรรดาผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับการผลิต การนําเขา หรือการขาย ในสถานที่
ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อ

บุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๒  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตาม

ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ผูกระทํา

ความผิดไมตองรับโทษตามมาตรา ๒๔ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการตอไปนี้ 
(๑) วากลาวตักเตือนผูกระทําความผิดนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาล

เห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่ผูกระทําความผิดนั้นอาศัยอยูมาตักเตือน
ดวยก็ได 

(๒) ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดเปนผูติดสารระเหย ใหศาลมีคําส่ังใหสง
ผูกระทําความผิดนั้นไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษา 

 
มาตรา ๒๗  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ซึ่งอยูใน

ระหวางการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖ (๒) ถาหลบหนีจากสถานพยาบาล
ดังกลาว เมื่อพนักงานเจาหนาที่นําตัวกลับมาได ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบําบัดรักษา
และการควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลซึ่งออกตามมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิด   

แตรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป 
หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียงอยางเดียว ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นเปนผูติดสาร
ระเหย ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยนั้นไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบ
ข้ันตอนการบําบัดรักษาก็ได ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือส่ังใหกักขังแทนคาปรับ ให
นับระยะเวลาการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลเปนระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป ซึ่งอยูใน
ระหวางการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลเห็นวา
ผูกระทําความผิดนั้นยังเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งตามมาตรา ๒๘ ก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป ถากระทํา

ความผิดตามมาตรา ๑๗ อีกภายในระยะเวลาหนึ่งปหลังจากที่ไดรับการบําบัดรักษาจนหายแลว 
ใหศาลเพ่ิมโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นอีกก่ึงหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิด
ครั้งหลัง 

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันไดมีการนําสาร
ระเหยหรือวัตถุหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใชในทาง
อุตสาหกรรมหรือทางอื่น ไปใชสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด อันกอใหเกิดอันตรายอยางมากแกผูสูด ดม 
โดยเฉพาะเยาวชนประกอบกับยังไมมีกฎหมายใชบังคับแกสารระเหยโดยเฉพาะ สมควรที่จะ
ดําเนินการปองกันการใชสารระเหยไปในทางที่ไมถูกตอง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๕ ม.ค. ๔๕ 

A+B (C) 
 

ปญญา จัน่สกุล/แกไข 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


