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พระราชกฤษฎีกา 
ควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที ่๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
------------------- 

 
                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
              ใหไว ณ วันที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                    เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการควบคุมโภคภัณฑบางชนิดในทองที่บางแหง  
เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๕แหงพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหโภคภัณฑควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนโภคภัณฑที่ถูกควบคุมตาม 
วิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี ้และภายในทองที่ที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
  มาตรา ๔  หามมิใหผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรอื 
เปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากผูวา 
ราชการจังหวัดแหงทองท่ี 
  การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืน ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดแหงทองท่ี 
  การนําหรือการขนยายโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้แตละครั้ง ตองไดรับ 
หนังสืออนุญาตทุกครั้ง และผูนําหรือขนยายตองนําหนังสืออนุญาตนั้นกํากับการนําหรือการ 
ขนยายไปดวยทุกคร้ัง 
  หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมการคาภายใน 
กําหนด 
  มาตรา ๕  หนังสืออนุญาตใหจําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรือเปลี่ยนแปลง 
สภาพ ซึ่งโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปท่ีออกหนังสือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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อนุญาต 
  ถาผูที่ไดรับหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาต 
ใหยื่นคําขอกอนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปได 
จนกวาผูวาราชการจังหวัดจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุหนังสืออนุญาตนั้น 
  มาตรา ๖  ผูใดมีโภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ไวในครอบครองกอนวันที ่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหย่ืนคําขออนุญาตมีไวในครอบครองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ หากผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่เห็นควรไมอนุญาตใหออกคําสั่ง 
เปนหนังสือและแจงใหผูมีไวในครอบครองซ่ึงโภคภัณฑดังกลาวนําหรือขนยายโภคภัณฑน้ัน 
ออกไปไวนอกเขตทองที่ที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ 
หนังสือแจงการไมอนุญาต 
  มาตรา ๗  โภคภัณฑตามพระราชกฤษฎีกานี้ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ไมอยูในบังคับแหงพระราชกฤษฎีกานี้ 
  มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พาณิชยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         อานันท ปนยารชุน      
             นายกรัฐมนตร ี
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการนํากรด 
แอซีติกลวน (Glacial acetic acid) ไปแปรสภาพเปนน้ํายาเคมีแอซีติก แอนไฮไดรด (Acetic  
anhydride) และน้ํายาเคมีแอซีติล คลอไรด (Acetyl chloride) ที่สามารถนําไปใชในการผลิต 
เฮโรอีนซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง อันเปนการทําลายสวัสดิภาพของประชาชนและ 
ปจจุบันไดมีการระบุใหกรดดังกลาวเปนโภคภัณฑควบคุมแลวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙  
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังน้ัน เพื่อ 
ปองกันมิใหมีการนําโภคภัณฑควบคุมดังกลาวไปแปรสภาพเพื่อใชประโยชนในการผลิตเฮโรอีน  
สมควรกําหนดวิธีการควบคุมและวางระเบียบในการนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใช  
หรือเปล่ียนแปลงสภาพซ่ึงโภคภัณฑควบคุมดังกลาวในทองท่ีบางแหง จึงจําเปนตองตราพระราช 
กฤษฎีกานี ้
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๓๕/๓๙/๕๖/๖ เมษายน ๒๕๓๕] 
 
 


