พระราชกําหนด
ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓”
(๑)

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้
“สารระเหย” หมายความวา สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย
“ผูติดสารระเหย” หมายความวา ผูซึ่งตองใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกาย
หรือจิตใจเปนประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป
แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย
“การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูต ิดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึง
การฟนฟูสมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาดวย
“ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทาง
การคา หรือมีไวเพื่อขายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหยตาม
พระราชกําหนดนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
(๑)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย
เมื่อรัฐมนตรีเห็นวาอาจนําไปใชหรือไดนําไปใชเพื่อบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ
(๒) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย
(๓) กําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหย
(๔) กําหนดการอื่นเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้
(๒)

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงพาณิชย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ปลัดกรุงเทพมหานครและผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน
เปนกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน
ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
(๒)

มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรัฐมนตรี
ในเรื่องตอไปนี้
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔
(๒) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันการใชสารระเหย หรือ
การบําบัดรักษา
(๓)

(๓) การวางระเบียบวาดวยการรับเขาบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผูติด
สารระเหยในสถานพยาบาล
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้
(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยา งหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(๔)

มาตรา ๑๑ เมื่อไดประกาศกําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหย
ตามมาตรา ๔ (๓) แลว ใหรัฐมนตรีวางระเบียบวาดวยการรับเขาบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแล
ผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวไวดวย
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

(๓)

มาตรา ๙ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔)
มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ ผูผลิตสารระเหยตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขาย ตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือ
ขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ สารระเหยที่ผูขายจะขายนั้นตองมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ผูผลิต
หรือผูนําเขาไดจัดใหมีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยูครบถวน
(๕)

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ เวนแตเปน
การขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปน
ผูติดสารระเหย
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวา
โดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่น
ใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต
สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานทีเ่ ก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
พระราชกําหนดนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึด
สารระเหย
ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดีได
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือ
ผูขายสารระเหย และบรรดาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต การนําเขา หรือการขาย ในสถานที่ผลิต
สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร
(๖)

มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๕)

มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖)
มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๒๒ ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา
๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๗)

มาตรา ๒๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๘)

มาตรา ๒๓/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๙)

มาตรา ๒๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
( ๑๐ )

มาตรา ๒๔/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอผูซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
( ๑๑ )

มาตรา ๒๔/๒ ผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ
และได
สมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ โดยไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบวาดวยการรับเขาบําบัดรักษา การ
บําบัดรักษา
และการดูแลผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวจนไดรับการรับรองเปนหนังสือจาก

(๗)

มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๘)
มาตรา ๒๓/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๙)
มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑๐)
มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑๑)
มาตรา ๒๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐

พนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแลว ใหผูนั้นพนจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว ทั้งนี้ ไมรวมถึง
กรณีความผิดที่ไดกระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา
มาตรา ๒๕ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามความใน
มาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
( ๑๒ )

มาตรา ๒๕ ทวิ ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือตาม
กฎหมายอื่น และไมมีการฟองคดีตอศาล เพราะเหตุทไี่ มปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและพนักงาน
อัยการสั่งใหงดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ถาไมมีผูใดมาอางวาเปน
เจาของภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด ใหสารระเหยนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และให
กระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ถาผูที่อางวาเปนเจาของตามวรรคหนึ่ง แสดงตอคณะกรรมการไดวาเปนเจาของแทจริงและ
ไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนสารระเหยแกเจาของ ถาสารระเหย
นั้นยังคงอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่
( ๑๓ )

มาตรา ๒๕ ตรี ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับสารระเหยตอศาลและไมไดมีการ
โตแยงเรื่องประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย ถาศาลชั้นตนมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใหริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวา
ผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบสารระเหยนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
( ๑๔ )
( ๑๕ )
( ๑๖ )

(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗

มาตรา ๒๘

มาตรา ๒๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

( ๑๗ )
( ๑๘ )

มาตรา ๒๙

มาตรา ๓๐

มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี

(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)

มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันไดมีการนําสารระเหย
หรือวัตถุหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใชในทางอุตสาหกรรมหรือ
ทางอื่น ไปใชสูด ดม หรือวิธีอื่นใด อันกอใหเกิดอันตรายอยางมากแกผูสูด ดม โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบ
กับยังไมมีกฎหมายใชบังคับแกสารระเหยโดยเฉพาะ
สมควรที่จะดําเนินการปองกันการใชสารระเหยไป
ในทางที่ไมถูกตอง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันบทกําหนดโทษสําหรับ
ผูฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยขาย
สารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดปซึ่งมิใชเปนการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน หรือ
ขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหยไมเหมาะสม เนื่องจากผูที่มีอายุ
ไมเกินสิบเจ็ดปเปนผูเยาวยังไมรูผิดชอบชั่วดีเหมือนผูใหญ จึงอาจใชสารระเหยในทางที่ผดิ ไดงาย และผูขาย
จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย เปนบุคคลที่มีสวนสนับสนุนใหบุคคล
ดังกลาวกระทําผิด สมควรแกไขบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวใหรับโทษเหมาะสมขึ้น
นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย โดยใหอธิบดีกรม
คุมประพฤติหรือผูแทน และอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูแทน เขารวมเปนกรรมการดวย เพื่อให
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาวมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําลายหรือนําไปใชประโยชนซงึ่ ของ
กลางสารระเหยที่พนักงานเจาหนาที่ยึดมาตามพระราชกําหนดนี้หรือตามกฎหมายอื่นทั้งในกรณีที่ไมมีการ
ฟองคดีตอศาล และในกรณีทมี่ ีการฟองคดีตอศาล ทําใหเปนภาระหนาทีแ่ กกระทรวงสาธารณสุขในการเก็บ
รักษาและดูแลของกลางสารระเหยดังกลาวและทําใหรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณเพื่อการเก็บรักษาและ
ดูแลสารระเหยเหลานั้นมิใหสญ
ู หาย ดังนั้น เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐในการดําเนินคดีใหเปนไปโดยรวดเร็วและบริสุทธิย์ ตุ ิธรรม สมควรกําหนดใหในกรณีที่มีการยึดสาร

ระเหยตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น ถาไมมีการฟองคดีตอศาลและไมมีผูใดมาอางเปนเจาของภายใน
เวลาที่กาํ หนดใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข
และหากมีการฟองคดีตอศาลเมื่อศาลชั้นตนมีคํา
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบของกลางสารระเหย
ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดโดยไมตองรอใหคดีถึงที่สุด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ที่ออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคงใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๑ ก ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพปญหาการใชสารระเหย
บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน สมควร
ปรับปรุงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยให
โอกาสแกผูใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจไดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาล และยกเลิกบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับรักษา เพื่อใหผูใชสารระเหยดังกลาวเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
และเมื่อไดรับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพแลวมีโอกาสกลับเขาสูส ังคมไดอยาง
ปกติสุข โดยใหถือวาผูเสพเปนผูปวย และโดยที่กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กกําหนดวา เด็ก คือบุคคล
ที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองเด็กมากยิ่งขึ้น จึงหามขายสารระเหยแกผูซึ่งมี
อายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการ จึงปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย รวมทั้งใหอํานาจรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการ
รับเขาบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผูติดสารระเหยในสถานพยาบาล และประกาศกําหนดแบบ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ กับไดปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

