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พระราชกฤษฎีกา 
ควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที ่๘) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
------------------- 

 
                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
                     ใหไว ณ วันที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
                                     เปนปที่ ๓๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕ หามมิใหผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรอื 
เปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากผูวา 
ราชการจังหวัดแหงทองท่ีน้ัน 
  การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืน ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดแหง 
ทองท่ีน้ัน 
  การนําหรือการขนยายโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้แตละครั้งตองไดรับ 
หนังสืออนุญาตทุกครั้งที่นําหรือขนยาย และผูนําหรือผูขนยายตองนําหนังสืออนุญาตนั้นกํากับ 
การนําหรือการขนยายไปดวยทุกครั้ง 
  หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมการคาภายใน 
กําหนด" 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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  มาตรา ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกาควบคุม 
โภคภัณฑ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๕  ทวิ หนังสืออนุญาตใหจําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรอื 
เปล่ียนแปลงสภาพ ซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปท่ี 
ออกหนังสืออนุญาต 
  ถาผูที่ไดรับหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาต 
ใหยื่นคําขอกอนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได 
จนกวาผูวาราชการจังหวัดจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุหนังสืออนุญาตนั้น" 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชบัญชีกําหนดเขตควบคุมน้ํายาเคมีอีเธอรและน้ํายาเคมีคลอโรฟอรม  
ทายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
  มาตรา ๗  ผูใดมีไวในครอบครอง ซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกาควบคุม 
โภคภัณฑ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขออนุญาตมี 
ไวในครอบครองภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ หากผูวาราชการจังหวัด 
เห็นควรไมอนุญาตใหออกคําสั่งเปนหนังสือและแจงใหผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงโภคภัณฑดังกลาว 
นําหรือขนยายโภคภัณฑนั้นออกไปไวนอกเขตทองที่ที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาควบคุม 
โภคภัณฑ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี ้ภายในสิบหาวันนับ 
แตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต 
  มาตรา ๘  ผูที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหขนยาย จําหนาย ใช เปล่ียนแปลงสภาพ  
หรือโอนการครอบครอง ซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหคงดําเนินกิจการตามหนังสืออนุญาตนั้น 
ตอไปไดจนกวาหนังสืออนุญาตนั้นสิ้นอายุ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี ้
ใชบังคับ 
  มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พาณิชยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก ป. ติณสูลานนท 
        นายกรัฐมนตร ี
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
----------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา 



   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    
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ควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดเขตควบคุมโภคภัณฑน้ํายาเคมีอีเธอร  
(Ether) และน้ํายาเคมีคลอโรฟอรม (Chloroform) ในทองท่ีบางอําเภอของจังหวัดเชียงใหม  
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงเปนทองท่ีท่ีอยูใกลชิดกับบริเวณชายแดนท่ีมีการผลิต 
ยาเสพติดใหโทษ เชน เฮโรอีน เปนตน แตโดยท่ีการคมนาคมระหวางเขตควบคุมโภคภัณฑกับ 
ทองท่ีใกลเคียงท่ีอยูนอกเขตควบคุมโภคภัณฑมีความสะดวกข้ึนกวาแตกอน จึงทําใหการขนยาย 
นํ้ายาเคมีดังกลาวจากทองท่ีท่ีอยูนอกเขตควบคุมโภคภัณฑเขาไปในเขตควบคุมโภคภัณฑกระทํา 
ไดโดยงาย ประกอบกับในปจจุบันไดมีการนําน้ํายาเคมีดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรทางเขต 
จังหวัดชายแดนภาคใตมากขึ้น เปนเหตุใหการควบคุมและการปองกันการผลิตยาเสพติดใหโทษ 
ไมไดผลตรงตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ยังมีผูนําหรือขนยายน้ํายาเคมีดังกลาวจากนอกเขต 
ควบคุมโภคภัณฑเขาไปในเขตควบคุมโภคภัณฑ โดยกลาวอางวาการครอบครองของตนยังไมพน 
กําหนดเวลาที่จะตองแจงการครอบครองตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉะนั้น เพื่อใหการควบคุมและการปองกันการผลิตยาเสพติดใหโทษได 
ผลสมตามความมุงหมายของทางราชการ สมควรกําหนดเขตควบคุมโภคภัณฑเพ่ิมเติมและ 
กําหนดมาตรการการควบคุมใหรัดกุมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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