
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 - 

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 
 

“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 ๕๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันการใช

สารระเหย” ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
กรมการแพทย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลัด
กรุงเทพมหานครและผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน เปน
กรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสอง
คน 

ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใช

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระ

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)๓ การวางระเบียบวาดวยการรับเขาบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแล

ผูติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้ 
(๕) เร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 

                                                 
๓ มาตรา ๙ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการ

ใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา  ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อไดประกาศกําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติด

สารระเหยตามมาตรา ๔ (๓) แลว ใหรัฐมนตรีวางระเบียบวาดวยการรับเขาบําบัดรักษา การ
บําบัดรักษา และการดูแลผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวไวดวย 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
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 ๑๕๕  หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวา

เปนผูติดสารระเหย 
 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือ

จิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
 

                                                 
๔ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใช

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใช

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 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 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด๖ 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๒  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ

ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๓/๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

                                                 
๖ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนด

ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใช

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๒๓/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการ

ใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 ๒๔๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๔/๑๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ

ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอผูซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๔/๒๑๑  ผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ 

และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ โดยไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบวาดวยการ
รับเขาบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวจนไดรับ
การรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแลว ใหผูนั้นพนจากความผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีความผิดที่ไดกระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับ
การบําบัดรักษา 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตาม

ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๕ ทวิ๑๒  ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือ

ตามกฎหมายอื่น และไมมีการฟองคดีตอศาล เพราะเหตุที่ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด
และพนักงานอัยการสั่งใหงดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี 
ถาไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด ใหสารระเหยนั้นตกเปน
ของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

                                                 
๙ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใช

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๒๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๒๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

ถาผูที่อางวาเปนเจาของตามวรรคหนึ่ง แสดงตอคณะกรรมการไดวาเปนเจาของ
แทจริงและไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนสารระเหยแก
เจาของ ถาสารระเหยนั้นยังคงอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที ่

 
มาตรา ๒๕ ตรี๑๓  ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับสารระเหยตอศาลและ

ไมไดมีการโตแยงเร่ืองประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย 
ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตาม
กฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบสารระเหยนั้น ใหกระทรวง
สาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
มาตรา ๒๖๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๗๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๘๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๙๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๐๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
                                                 

๑๓ มาตรา ๒๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๔ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๕ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๖ มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๗ มาตรา ๒๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๘ มาตรา ๓๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. 
๒๕๔๒๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันบทกําหนดโทษ
สําหรับผูฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 
๒๕๓๓ โดยขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดปซึ่งมิใชเปนการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช
ในการเรียนการสอน หรือขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสาร
ระเหยไมเหมาะสม เนื่องจากผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดปเปนผูเยาวยังไมรูผิดชอบชั่วดีเหมือนผูใหญ 
จึงอาจใชสารระเหยในทางที่ผิดไดงาย และผูขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวา
เปนผูติดสารระเหย เปนบุคคลที่มีสวนสนับสนุนใหบุคคลดังกลาวกระทําผิด สมควรแกไขบท
กําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว ใหรับโทษเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ สมควรปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย โดยใหอธิบดีกรมคุมประพฤติหรือ
ผูแทน และอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูแทน เขารวมเปนกรรมการดวย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดปองกัน
การใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําลายหรือนําไปใช
ประโยชนซึ่งของกลางสารระเหยที่พนักงานเจาหนาที่ยึดมาตามพระราชกําหนดนี้หรือตาม
กฎหมายอื่นทั้งในกรณีที่ไมมีการฟองคดีตอศาล และในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาล ทําใหเปน
ภาระหนาที่แกกระทรวงสาธารณสุขในการเก็บรักษาและดูแลของกลางสารระเหยดังกลาวและทํา
ใหรัฐตองส้ินเปลืองงบประมาณเพื่อการเก็บรักษาและดูแลสารระเหยเหลานั้นไมใหสูญหาย ดังนั้น 
เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการดําเนินคดีใหเปนไป
โดยรวดเร็วและบริสุทธิ์ยุติธรรม สมควรกําหนดใหในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามกฎหมายนี้

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑ ก/หนา ๗/๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๑ ก/หนา ๓๘/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

หรือตามกฎหมายอื่น ถาไมมีการฟองคดีตอศาลและไมมีผูใดมาอางเปนเจาของภายในเวลาที่
กําหนดใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และหากมีการฟองคดีตอศาลเมื่อศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษาหรือมีคําส่ังใหริบของกลางสารระเหย ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดโดยไมตองรอใหคดีถึงที่สุด  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๑ 

 
มาตรา ๗๑  ในพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหแกไข

คําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
ผูแทน” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๒๒ 
 

                                                 
๒๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๑/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 ๑๓  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ที่ออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพปญหาการใช
สารระเหยบําบัดความตองการของรายกายหรือจิตใจไดทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน สมควรปรับปรุงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยใหโอกาสแกผูใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกาย
หรือจิตใจไดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลและยกเลิกบทบัญญัติในสวนที่
เก่ียวกับการบังคับรักษา เพ่ือใหผูใชสารระเหยดังกลาวเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพรางกายและจิตใจตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและเมื่อ
ไดรับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพแลวมีโอกาสกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข โดยใหถือ
วาผูเสพเปนผูปวย และโดยที่กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กกําหนดวา เด็ก คือบุคคลที่มีอายุต่ํา
กวาสิบแปดปบริบูรณ ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองเด็กมากยิ่งข้ึน จึงหามขายสารระเหยแกผูซึ่งมี
อายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการ จึง
ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย รวมทั้งใหอํานาจรัฐมนตรีวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเขาบําบัดรักษา การบําบัดรักษาและการดูแลผูติดสารระเหยใน
สถานพยาบาล และประกาศกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่กับไดปรับปรุงบท
กําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทมา/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

 


