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ประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เร่ือง  กําหนดชื่อสารเคมี  พื้นที่ควบคุม  และหน้าที่ของผู้ทําธุรกรรม 

ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี  วัสดุ  หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชื่อสารเคมี  กําหนดพื้นที่ควบคุม  และกําหนดหน้าที่ของผู้ทําธุรกรรม
ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี  วัสดุ  หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  เร่ือง  มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี  วัสดุ  หรือเครื่องมือ
บางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สารเคมี”  หมายความว่า  สารเคมีควบคุมตามบัญชีท้ายประกาศนี้ที่เป็นสารเดี่ยว 
“สารเดี่ยว  (Substance)”  หมายความว่า  ธาตุหรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติ  

หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ  ทั้งนี้  รวมถึงสารเติมแต่งที่จําเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว
หรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  แต่ไม่รวมถึงตัวทําละลายที่สามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยวได้
โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว 

สารเคมีควบคุมตามประกาศนี้  หมายความว่า  สารเดี่ยว   
ข้อ ๒ ให้สารเคมีที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้  เป็นสารเคมีควบคุมตามคําสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
เร่ือง  มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี  วัสดุ  หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติดนี้  
ทั้งนี้  ให้รวมถึงวัตถุที่เรียกชื่ออย่างอื่น  แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับสารเคมีดังกล่าว 

ข้อ ๓ ให้สารเคมีตามข้อ  ๒  เป็นสารเคมีควบคุมทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ ๔ ให้ผู้ทําธุรกรรม  ซึ่งสารเคมีตามบัญชี  ๑  ท้ายประกาศนี้  มีหน้าที่ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผลิต  ให้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับชื่อสารเคมี  ชื่อทางการค้า  (ถ้ามี)  ปริมาณท่ีผลิต  วันที่ผลิต  

สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บรักษา  ก่อนการผลิตในแต่ละครั้ง 
(๒) กรณีนําเข้า  ให้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับชื่อสารเคมี  ชื่อทางการค้า  (ถ้ามี)  ปริมาณท่ีนําเข้า  

วันที่นําเข้า  ด่านศุลกากรที่นําเข้า  และสถานที่เก็บรักษาสารเคมี  ก่อนการนําเขา้ในแต่ละครั้ง 
(๓) กรณีส่งออก  ให้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับชื่อสารเคมี  ชื่อทางการค้า  (ถ้ามี)  สถานที่เก็บรักษาสารเคมี

ก่อนส่งออก  ปริมาณที่ส่งออก  วันที่ส่งออก  ชื่อผู้รับปลายทาง  ประเทศปลายทาง  ด่านศุลกากร 
ที่ส่งออกก่อนการส่งออกในแต่ละครั้ง 
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(๔) กรณีขนย้ายสารเคมีที่มีปริมาณตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลกรัมขึ้นไป  ให้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับชื่อสารเคมี  
ชื่อทางการค้า  (ถ้ามี)  ปริมาณที่ขนย้าย  วัตถุประสงค์ในการขนย้าย  และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีต้นทาง
และปลายทาง  ก่อนการขนย้ายในแต่ละครั้ง 

ข้อ ๕ การผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือขนย้าย  แล้วแต่กรณีซึ่งสารเคมีเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
ของหน่วยงานดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามข้อ  ๔ 

(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  
สภากาชาดไทย 

(๒) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(๓) องค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติ  

และทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย 
ข้อ ๖ การทําธุรกรรมซึ่งสารเคมีตามบัญชี  ๒  ท้ายประกาศนี้  ให้ผู้ทําธุรกรรมมีหน้าที่

ดําเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบหรือประกาศอื่นซึ่งกําหนดให้ผู้ทําธุรกรรม
ต้องดําเนินการหรือปฏิบัติในเร่ืองนั้นไว้เป็นการเฉพาะ  ทั้งนี้  ผู้ทําธุรกรรมไม่ต้องแจ้งข้อมูลการทํา
ธุรกรรมดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ รับผิดชอบการควบคุมการทําธุรกรรมซึ่งสารเคมีตามวรรคหน่ึง   
ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกล่าวแก่สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดทราบด้วย 

ข้อ ๗ การแจ้งข้อมูลตามข้อ  ๔  ให้ผู้ทําธุรกรรมแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทางเว็บไซต์  (Web  Site)  ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อนการผลิต  
นําเข้า  ส่งออก  หรือขนย้าย  แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เว้นแต่ความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 



บัญชีรายชื่อสารเคมีแนบท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง  กําหนดชื่อสารเคมี พ้ืนท่ีควบคุม และหน้าท่ีของผู้ทําธุรกรรม  

ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บัญชี ๑  
ลําดับท่ี ชื่อสารเคม ี เลขทะเบียนซีเอเอส  

(CAS No.) 
    1  โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) 497-19-8 
    2  เฟนิลไนโตรโปรปีน (phenylnitropropene)      705-60-2 
    3  แอมโมเนียมคลอไรด ์(ammonium chloride) 12125-02-9 
บัญชี ๒ 
ลําดับท่ี ชื่อสารเคม ี เลขทะเบียนซีเอเอส  

(CAS No.) 
1 กรดซัลฟูริก (sulfuric acid)  7664-93-9 
2 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid) 7664-38-2 
3 กรดอะซีติก (acetic acid)  64-19-7 
4 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 7647-01-0 
5 คลอโรฟอร์ม (chloroform) หรือ  

ไตรคลอโรมีเทน (trichloromethane)  67-66-3 

6 โซเดียมไซยาไนด์ (sodium cyanide) 143-33-9 
7 ไดเอทิลอีเทอร์ (diethyl ether)  60-29-7 
8 โทลูอีน (toluene)  108-88-3 

9 
ไทโอนีลคลอไรด์ (thionyl chloride) หรือ
ซัลเฟอรัสออกซีคลอไรด์ (sulfurous oxychloride)  7719-09-7 

10 เบนซิลไซยาไนด์ (benzyl cyanide)     140-29-4 
11 ไพเพอริดีน (piperidine)  110-89-4 
12 ฟอสฟอรัสแดง (phosphorus (red) 7723-14-0 
13 ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ (phosphorus trichloride) 7719-12-2 
14 ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ (phosphorus pentachloride) 10026-13-8 
15 เมทิลเอทิลคีโตน (methyl ethyl ketone) 78-93-3 

16 เมทิลีนคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ  
ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) 

     75-09-2 
 

17 อะซโีตน (acetone)  67-64-1 
 


