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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓”

มาตรา ๒1[๑] พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป

มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้
“สารระเหย” หมายความวา สารเคมี หรือผลิตภัณฑทรี่ ัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย
“ผูติดสารระเหย” หมายความวา ผูซึ่งตองใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจเปน
ประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานัน้ ไดตามหลักวิชาการ
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึงเปลีย่ นรูป แบงบรรจุ
หรือรวมบรรจุดวย
“การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟนฟู
สมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาดวย
“ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา หรือมี
ไวเพื่อขายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหยตามพระราชกําหนดนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซงึ่ รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชกําหนดนี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย เมื่อรัฐมนตรี
เห็นวาอาจนําไปใชหรือไดนําไปใชเพื่อบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ
(๒) เพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปน
สารระเหย
(๓) กําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูตดิ สารระเหย
(๔) กําหนดการอื่นเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้

มาตรา ๕2[๒] ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติหรือผูแทน อธิบดี
กรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมคุมประพฤติหรือผูแ ทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
ผูแทน* อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมนอ ยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ
ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เปนกรรมการและผูชว ยเลขานุการ

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึง่ แตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ไมวา
จะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใ นตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยู
ของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการในทีป่ ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้

(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔
(๒) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเกีย่ วกับการปองกันการใชสารระเหย หรือการบําบัดรักษา
(๓) การวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูต ิดสารระเหยในสถานพยาบาล
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้
(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการอยางหนึง่
อยางใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยูใ นอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํา
ความในมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ เมือ่ ไดประกาศกําหนดสถานพยาบาลทีใ่ หการบําบัดรักษาแกผูตดิ สารระเหยตามมาตรา ๔
(๓) แลว ใหรฐั มนตรีวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูตดิ สารระเหยในสถานพยาบาล
ดังกลาวไวดว ย
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๑๒ ผูผ ลิตสารระเหยตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่
บรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ ผูน ําเขาสารระเหยกอนนําออกขาย ตองจัดใหมีภาพเครื่องหมาย หรือขอความที่ภาชนะ
บรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ สารระเหยทีผ่ ูขายจะขายนัน้ ตองมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ผผู ลิตหรือผูนําเขาไดจัด
ใหมีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยูครบถวน

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษา
เพื่อใชในการเรียนการสอน

มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูว าเปนผูต ิดสารระเหย

มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม
หรือวิธีอนื่ ใด

มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่นใชสารระเหย
บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอนื่ ใด

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา
สถานที่ขาย หรือสถานทีเ่ ก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราช
กําหนดนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึดสาร
ระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดีได
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผผู ลิต ผูนําเขา หรือผูข ายสารระเหย และ
บรรดาผูที่มีหนาที่เกีย่ วของกับการผลิต การนําเขา หรือการขาย ในสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่
ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรอง
ขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๒ ผูผ ลิต ผูน ําเขา หรือผูขายสารระเหยผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา
๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๓3[๓] ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๓ ทวิ4[๔] ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔5[๕] ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ผูใ ดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๑๙
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ทวิ6[๖] ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือตามกฎหมายอื่น และ
ไมมีการฟองคดีตอศาล เพราะเหตุที่ไมปรากฏวาผูใ ดเปนผูกระทําความผิดและพนักงานอัยการสั่งใหงด
การสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีถาไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของ
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ที่ยึด ใหสารระเหยนัน้ ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และให
กระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ ึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตาม
ระเบียบทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ถาผูที่อางวาเปนเจาของตามวรรคหนึ่ง แสดงตอคณะกรรมการไดวา เปนเจาของแทจริงและไมไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนสารระเหยแกเจาของ ถาสารระเหยนัน้
ยังคงอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๒๕ ตรี7[๗] ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกีย่ วกับสารระเหยตอศาลและไมไดมีการโตแยง
เรื่องประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย ถาศาลชั้นตนมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใหริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอืน่ และไมมีคําเสนอ
วาผูเ ปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบสารระเหยนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด

มาตรา ๒๖ ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ
ตามมาตรา ๒๔ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการตอไปนี้

(๑) วากลาวตักเตือนผูกระทําความผิดนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา
ผูปกครอง หรือบุคคลที่ผกู ระทําความผิดนัน้ อาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได
(๒) ถาศาลเห็นวาผูก ระทําความผิดเปนผูต ิดสารระเหย ใหศาลมีคําสั่งใหสงผูกระทําความผิดนั้นไปรับ
การบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษา

มาตรา ๒๗ ผูก ระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ซึง่ อยูในระหวางการบําบัดรักษา
ในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖ (๒) ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว เมื่อพนักงานเจาหนาที่
นําตัวกลับมาได ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและการควบคุมผูตดิ สารระเหยใน
สถานพยาบาลซึ่งออกตามมาตรา ๑๑

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรือ
รอการลงโทษผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียง
อยางเดียว ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนัน้ เปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งใหสงตัวผูตดิ สารระเหยนัน้
ไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษาก็ได ในกรณีที่ศาล
พิพากษาลงโทษจําคุกหรือสั่งใหกักขังแทนคาปรับ ใหนับระยะเวลาการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล
เปนระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับดวย

มาตรา ๒๙ ผูก ระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป ซึ่งอยูในระหวางการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนัน้ ยังเปนผูตดิ สาร
ระเหย ศาลจะสั่งตามมาตรา ๒๘ ก็ได

มาตรา ๓๐ ผูก ระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป ถากระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ อีก
ภายในระยะเวลาหนึ่งปหลังจากที่ไดรับการบําบัดรักษาจนหายแลว ใหศาลเพิ่มโทษทีจ่ ะลงแกผกู ระทํา
ความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง

มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. 2533
------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 31 แหง
พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขและรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูผลิตสารระเหย หรือผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขายตอง
จัดใหมีขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุเปนภาษาไทย ดังตอไปนี้
(1) คําวา `สารระเหย'
(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา แลวแตกรณี
(3) ปริมาณที่บรรจุเปนระบบเมตริก
(4) ชื่อทางเคมีและอัตราสวนของสารผสมทั้งหมดในสารระเหย
(5) วิธีการใช และวิธกี ารรักษา
(6) คําวา `คําเตือน หามสูดดม เปนอันตรายตอชีวิต'

ขอความดังกลาว ตองใชสีที่เห็นไดชัดเจน และตัดกับสีของภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอที่บรรจุ สําหรับขอความตาม (1) และ (6) นัน้ ใหใชตัวอักษรสีแดง
บนพื้นขาว
ขอความทีภ่ าชนะบรรจุหรือหีบหอทีบ่ รรจุสารระเหยจะมีภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาไทยก็ได แตขอความภาษาอืน่ นัน้ ตองตรงกับขอความภาษาไทย และมีขนาด
ไมใหญกวาขอความภาษาไทย
ขอ 2 สําหรับสารระเหยที่บรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่มขี นาดบรรจุเกิน
550 มิลลิลิตร หรือ 550 กรัม หากมีการจัดใหมีภาพเครื่องหมาย หรือขอความ
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุ ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขแหงกฎหมายอืน่
แลวผูผลิตสารระเหยหรือผูนาํ เขาสารระเหย กอนนําออกขายจะไมจัดใหมขี อความ
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยตามทีก่ ําหนดไวในขอ 1 ก็ได

ใหไว ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. 2533
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสอง และมาตรา 31 แหงพระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูออก บัตรสําหรับ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สวนพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่ง
แตงตั้งจากขาราชการอื่นใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตร บัตรดังกลาวใหมีสีขาว กับใหมี
ขนาดและลักษณะตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ ดังนี้
(1) บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูออกบัตร ใหเปนไปตาม
แบบที่ 1
(2) บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตร ใหเปนไปตาม
แบบที่ 2
ขอ 2 รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือนกอนวันยืน่ คําขอมีบัตร
ประจําตัว ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร ครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวก แตงเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ใหไว ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓
---------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๑ แหงพระราช
กําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูผลิตสารระเหย หรือผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขายตองจัดใหมี
ขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุเปนภาษาไทย ดังตอไปนี้
(๑) คําวา "สารระเหย"
(๒) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา แลวแตกรณี
(๓) ปริมาณทีบ่ รรจุเปนระบบเมตริก
(๔) ชื่อทางเคมีและอัตราสวนของสารผสมทั้งหมดในสารระเหย
(๕) วิธีการใช และวิธีการรักษา

(๖) คําวา "คําเตือน หามสูดดม เปนอันตรายตอชีวิต"
ขอความดังกลาว ตองใชสีที่เห็นไดชัดเจน และตัดกับสีของภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอที่บรรจุ สําหรับขอความตาม (๑) และ (๖) นัน้ ใหใชตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว
ขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยจะมีภาษาอืน่ นอกจาก
ภาษาไทยก็ได แตขอความภาษาอืน่ นัน้ ตองตรงกับขอความภาษาไทย และมีขนาดไมใหญกวา
ขอความภาษาไทย
ขอ ๒ สําหรับสารระเหยที่บรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่มขี นาดบรรจุเกิน
๕๕๐ มิลลิลิตร หรือ ๕๕๐ กรัม หากมีการจัดใหมีภาพเครื่องหมาย หรือขอความที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอที่บรรจุ ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขแหงกฎหมายอืน่ แลว ผูผลิตสารระเหย
หรือผูนําเขาสารระเหย กอนนําออกขายจะไมจดั ใหมีขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุ
สารระเหยตามที่กาํ หนดไวในขอ ๑ ก็ได

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

