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พระราชกฤษฎีกา 
ควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที ่๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------- 

                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
                ใหไว ณ วันที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา  
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการควบคุมโภคภัณฑบางชนิดในทองที่บางแหง  
เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่ม ี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา 
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช 
กฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓"  
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวัดถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหโภคภัณฑควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนโภคภัณฑที่ถูกควบคุมตาม 
วิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี ้และภายในทองที่ที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
  มาตรา ๔  หามมิใหผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรือเปล่ียน 
แปลงสภาพซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากผูวาราชการ 
จังหวัดแหงทองท่ี 
  การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืน ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดแหงทองท่ี 
  การนําหรือการขนยายโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้แตละครั้ง ตองไดรับ 
หนังสืออนุญาตทุกครั้งและผูนําหรือขนยายตองนําหนังสืออนุญาตนั้นกํากับการนําหรือการขนยาย 
ไปดวยทุกคร้ัง 
  หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมการคาภายใน 
กําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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  มาตรา ๕ หนังสืออนุญาตใหจําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรือเปลี่ยนแปลง 
สภาพซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปท่ีออกหนังสือ 
อนุญาต 
  ถาผูที่ไดรับหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาต  
ใหยื่นคําขอกอนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจน 
กวาผูวาราชการจังหวัดจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุหนังสืออนุญาตนั้น 
  การสั่งไมอนุญาตตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเปนหนังสือ 
และแจงใหผูยื่นคําขอกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหโภคภัณฑตามท่ีระบุไวในคําขอตออายุหนังสือ 
อนุญาตอยูในเขตทองที่ที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ท้ังน้ี ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ได 
รับหนังสือแจงคําส่ังไมตออายุหนังสืออนุญาตดังกลาว และเมื่อไดดําเนินการเปนประการใดแลว  
ใหผูยื่นคําขอมีหนังสือแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 
  มาตรา ๖  ผูใดมีโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ไวในครอบครองกอนวันที ่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหย่ืนคําขออนุญาตมีไวในครอบครองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับหากผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่เห็นควรไมอนุญาต ใหนําความใน 
มาตรา ๕ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๗  โภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ 
หนวยงานอื่นของรัฐไมอยูในบังคับแหงพระราชกฤษฎีกานี ้
  มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พาณิชยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน  หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตร ี
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการนําสารกาเฟอีน 
ไปใชเปนสวนผสมในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ซ่ึงเปนยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง  
อันเปนการทําลายสวัสดิภาพของประชาชน และปจจุบันไดมีการระบุใหเปนโภคภัณฑควบคุมแลว 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ  
พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังน้ัน เพื่อปองกันมิใหมีการนําโภคภัณฑควบคุมดังกลาวไปใชเปนสวนผสมในการ 
ผลิตยาเสพติดใหโทษ สมควรกําหนดวิธีการควบคุมและวางระเบียบในการนําขนยาย จําหนาย  
มีไวในครอบครอง ใช หรือเปล่ียนแปลงสภาพซ่ึงโภคภัณฑควบคุมดังกลาวในทองท่ีบางแหงจึงจํา 



   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    

เปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๔๓/๖๙ก/๓/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓] 
 
           สุรินทร / แกไข 
         ๒๖/๐๗/๒๕๔๔ 
 
 
 


