
ในโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2561

โดย นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560



เหตุผลที่ต้องมีกฎหมายว่าด้วยการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบฉบับใหม่

1. บทบัญญัติของกฎหมายไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุม ไม่ทันต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

2. ไม่มีกลไกในการก าหนดนโยบาย แนวทางการท างาน และแนวทางปฏิบัติ
ในการบังคับใช้กฎหมายในระดับต่างๆ ท าให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นส าคัญ 

3. อ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีจ ากัด และอัตราโทษต่ าเกินไป

4. บทบัญญัติบางประการยังไม่สอดคลอ้งกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสบูของ 
องค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control 2003 
: WHO FCTC) 



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5 เมษายน ๒๕๖๐

วันที่มีผลใช้บังคับ
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ประกอบด้วย 7 หมวด + บทเฉพาะกาล จ านวน 79 มาตรา

หมวด  1 คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
หมวด  2  คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบกรงุเทพมหานคร
หมวด  3  คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบจงัหวัด
หมวด  4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หมวด  5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
หมวด  6 พนักงานเจ้าหน้าท่ี
หมวด  7 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



กฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2560 จ านวน  21 ฉบับ

กฎกระทรวง จ านวน 4 ฉบับ

ประกาศกระทรวง จ านวน 15 ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบแห่งชาติ จ านวน 2 ฉบับ



กลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗๙ มาตรา)

อื่นๆ
- วันที่พรบ. มีผลใช้บังคับ
- ผู้รกัษาการตามพรบ.
- บทเฉพาะกาล

กรมควบคุมโรค
- ส านักงานเลขานุการของคกก.ชาติ
- ศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับ

การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- ประสานงาน สนับสนุน ให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรี : ออกกฎกระทรวง/ประกาศ
- สถานที่ห้ามขายเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสาร
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- มาตรฐาน/รายการส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

- ฉลากและข้อความที่ซอง/หีบห่อ
- การแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น
- สถานที่สาธารณะที่ก าหนดให้เป็น
เขตปลอดและเขตสูบบหุรี่

- สภาพและลักษณะเขตปลอดและเขตสูบบุหรี่
- แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

พนักงานเจ้าหนา้ที่

หมวด ๔
การควบคุม

ผลติภัณฑ์ยาสูบ

หมวด ๕
การคุม้ครองสุขภาพ

ของผู้ไม่สูบบุหรี่

คณะกรรมการควบคุม
ผลติภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

- เสนอนโยบายและแผน  
ยุทธศาสตร์ต่อครม.

- ก าหนดมาตรการการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

- ให้ค าปรึกษารมว.ในการออก 
อนุบัญญัติ และให้ค าแนะน า
แก่หน่วยงานต่างๆ

- ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
- ด าเนินการให้มีการบงัคับใช้กฎหมาย

ในพื้นที่ของตนเอง
- ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน

มิให้เยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- รายงานผลการด าเนินงานต่อคกก.ชาติ

บทก าหนดโทษ

ค านิยามท่ีส าคัญ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ/การสื่อสารการตลาด/
ฉลาก/สถานที่สาธารณะ



สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗๙ มาตรา)

หมวด ๔ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
๑. ห้ามขาย/ให้ผลติภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
2. ห้ามใช้/จ้าง/วาน/หรือยินยอมให้บุคลอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

ขาย/ให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3. ห้ามขายด้วยวิธีการ/ลักษณะที่กฎหมายห้าม
4. ห้ามแจกจ่ายในลักษณะที่เป็นตัวอย่าง/จูงใจให้บริโภค
5. ห้ามขายในสถานที่ที่กฎหมายห้าม
6. ห้ามโฆษณา/สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
7. ห้ามแสดงชื่อ/เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของผลติภัณฑ์ยาสูบ/ผู้ผลิต/ผู้น าเขา้

ในสื่อต่างๆ
8. ห้ามน าชื่อ/เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสบู/ผู้ผลติ/ผู้น าเขา้ไปแสดงบนสนิค้าอื่น

ที่ไม่ใช่ผลติภัณฑ์ยาสูบ
9. ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อ/เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเปน็ชื่อ/เครื่องหมาย

ของผลิตภัณฑ์นั้น ในลักษณะที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผลติภัณฑ์ยาสูบ
10. ห้ามผลิต/น าเข้า/แจกจ่าย/ขาย/โฆษณา/ท าการสื่อสารการตลาดสิ่งเลียนแบบ

ผลติภัณฑ์ยาสบู/ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารอันตรายต่อสุขภาพ
๑1. ห้ามผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท ากิจกรรม CSR
๑2. ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสบู ณ สถานที่ขายปลีก

หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี
๑. ให้รมต.ออกประกาศก าหนดชื่อหรือ

ประเภทของสถานที่สาธารณะ/สถานที่
ท างาน/ยานพาหนะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

๒. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
๓. สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่
๔. สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่
๕. ลักษณะและวิธีการติดแสดงเครื่องหมาย
๖. ให้เจ้าของสถานที่แจ้งเตือน/ห้ามปราม

๑3. ให้ผู้ขายปลีกแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด 
ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๑4. ให้ผู้ผลิต/ผู้น าเข้าแจ้งรายการส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๑5. ให้หีบห่อ/ฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด

๑6. ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
17. ให้ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหน่ายส่ง

รายงานประจ าปี



ค านิยาม (มาตรา 4)

หมวด 4 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 26 - 40 )

หมวด 5 คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (มาตรา 41 - 46)

หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 47 - 52 )



ค านิยามที่ส าคัญ



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า 
ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีส่วนประกอบของ
ใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม
(NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้
เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า
หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดย
วิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน

(ม.3)

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” 

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม
(Nicotiana Tabacum) และให้หมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ
ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า 
หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีการ
อ่ืนใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยา
ตามกฎหมายว่าด้วยยา

(ม.4)



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“บุหรี่” 

- ไม่มี -“บุหรี่” หมายความว่า 
บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ 

บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง 
ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

(ม.๓)



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“ผู้ประกอบการ” 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า 
ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขายยาสูบส าหรับการขายส่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

(ม.4)

- ไม่มี -



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” 

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” หมายความว่า 
บุคคลหรือองค์กรที่ท าการแทน
ผู้ประกอบการ สมาคมหรือชมรม
ผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้าใบยาสูบ 
หรือสมาคมหรือชมรมผู้ค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

(ม.4)

- ไม่มี -



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“การสื่อสารการตลาด” 

“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า 
การกระท าในรูปแบบต่างๆ โดยการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว 
การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย 
การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง 
การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บคุคล
เป็นการเฉพาะ และการตลาดในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินคา้หรือบริการหรือสร้างภาพลักษณ ์

(ม.4)

- ไม่มี -



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ” 

“เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า
ภาวะที่ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสบู
เป็นการประจ าและตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็น
ต้องพ่ึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ

(ม.4)

- ไม่มี -



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“สถานที่สาธารณะ” 

“สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า 
สถานที่ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรม
ที่จะเข้าไปได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
เชื้อเชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม

(ม.4)

“สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า 
สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ 
ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรม
ที่จะเข้าไปได้ 

(ม.๓)



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“เขตปลอดบุหรี่” 

“เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า
บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่

(ม.4)

“เขตปลอดบุหรี”่ หมายความว่า 
บริเวณที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่

(ม.๓)



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“เขตสูบบุหรี่” 

“เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า 
บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่สูบบุหรี่

ภายในเขตปลอดบุหรี่

(ม.4)

“เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า 
บริเวณที่ให้มีการสูบบุหรี่ได้

(ม.๓)



เก่า - ใหม่ ต่างกันอย่างไร ?
“สูบบุหรี่” 

“สูบบุหรี่” หมายความรวมถึงการกระท าใดๆ 
ซึ่งมีผลท าให้เกิดควันหรือไอระเหยจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการครอบครอง

ผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย

(ม.4)

“สูบบุหรี่” หมายความรวมถึงการ
กระท าใดๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดควัน

จากการเผาไหม้ของบุหรี่
(ม.๓)



หมวด 4
การควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ1. อายุของ
ผู้ซ้ือและผู้ขาย

2. ลักษณะ
วิธีการขาย/

แจกจ่าย

3. สถานที่
ห้ามขาย

4. การโฆษณา/
ส่งเสริมการขาย

5. การอุปถัมภ์

6. หน้าท่ีของ
ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า

หมวด 4 มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 26 - 40)



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1. อายุของผู้ซ้ือและผู้ขาย

ห้ามขาย/ให้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบแก่บุคคล

อายุต่ ากว่า 20 ปี

หากสงสัยอายุให้ขอดู
บัตร/หลักฐานแสดงอายุ

ห้ามใช้/จ้าง/วาน/ยินยอมให้
บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ขาย/ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.26

โทษ จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน / ปรับไม่เกิน 30,000 บาท / ทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. ลักษณะวิธีการขาย/แจกจา่ย 

ม.27
ห้ามผู้ขายปลีกกระท าการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ใน 
(1) - (9)

ม.28
ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ในลักษณะเป็นตัวอย่าง/
ให้แพร่หลาย/จูงใจ

ม.36
ห้ามผู้ขายปลีกแสดง/ยินยอม

ให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ณ สถานที่ขายปลีก

ม.38

ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่มิได้จัดให้มีหีบห่อ/ข้อความ
ตามที่รมต. ประกาศก าหนด 
โดยค าแนะน าของคกก. ชาติ

ม.39

- ห้ามขายบุหรี่ซิกาแรต
ที่ขนาดบรรจตุ่ ากว่า 20 มวน

- ห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต



ตัวอย่างการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๒๗

ขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบโดยใช้
เครื่องขาย
อัตโนมัติ

ขายเครื่องมวนบุหรี่
แถมยาเส้น

แสดงราคา 
ณ จุดขาย

ในลักษณะจูงใจ



ตัวอย่างการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 27 และมาตรา 39



ตัวอย่างการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๘

ยาเส้นทีแ่จกเป็นตัวอย่าง



ตัวอย่าง
การกระท า
ที่ฝ่าฝืน

มาตรา 36



ตัวอย่างการกระท าท่ีถูกต้องตามมาตรา ๓๖ 



ตัวอย่างการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 38



ตัวอย่างการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 38 และมาตรา ๓๙



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3. สถานที่ห้ามขาย ม.29

1 2 3

4

5

สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4. การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย

ม.31 ห้ามแสดงช่ือ/เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
หรือของผู้ผลิต/ผู้น าเข้า เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.30 ห้ามโฆษณา/ท าการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ



ตัวอย่างการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ และ ๓๑



ตัวอย่างการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 30 และมาตรา 36



ตัวอย่างการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 30 และมาตรา 36



ใช้รูปแบบ
ที่หลากหลาย
เพ่ือประโยชน์
ในทางการค้า



ตัวอย่างการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 38



ตัวอย่างการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 30 และมาตรา 31



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4. การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย (ต่อ)

ม.32 ห้ามน าชื่อ/เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือของผู้ผลิต/ผู้น าเข้า ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นเพ่ือการโฆษณา
วรรค 2 ห้ามน าเข้าเพ่ือขาย/โฆษณา/ขายผลิตภัณฑ์น้ันในราชอาณาจักร

ม.33 ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ชื่อ/เครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นชื่อ/เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น 
ในลักษณะท่ีท าให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ



ม.34 ห้ามผลิต/ขาย/น าเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจา่ย/โฆษณาหรอืท าการสือ่สารการตลาด
(1) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลกัษณะที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิง่เลยีนแบบผลติภณัฑ์ยาสูบ
(2) ผลิตภัณฑ์ท่ีบริโภคโดยวิธีสบูและมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามท่ี รมต. 

ประกาศก าหนด โดยค าแนะน าของ คกก. ชาติ
(3) หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม (1) และ (2)

มาตรการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ
4. การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย (ต่อ)

1

รอประกาศจาก รมต.

2



ตัวอย่าง
การกระท า
ที่ฝ่าฝืน
มาตรา 
34 (๑)



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5. การอุปถัมภ์ ม.35

ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้การอุปถัมภ์/ให้การสนับสนุนบุคคล

กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเอกชน

ในลักษณะ

สร้างภาพลักษณ์ แทรกแซงนโยบาย โฆษณา ส่งเสริมการบริโภค



มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5. การอุปถัมภ์ (ต่อ)

1. เป็นการกระท าในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2. การบริจาค

3. การช่วยเหลือตามมนุษยธรรมกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง

!!

ห้ามเผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมขา้งต้น

ม.35 ว.2

ข้อยกเว้น



มาตรการด าเนินการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6. หน้าที่ของผู้ผลิต/ผู้น าเข้า

ม. 37 แจ้งรายการส่วนประกอบ/สารที่เกดิจากการเผาไหม้
ของส่วนประกอบต่อกระทรวงสาธารณสุข 

ม. 38 ด าเนินการให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ/หีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มีขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก การแสดงเครื่องหมายการค้า 
และข้อความ ตามที่ รมว. ประกาศก าหนด โดยค าแนะน าของคกก. ชาติ 

ม. 40 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตหรือการน าเข้า ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด/รายงานประจ าปี ให้แก่ คกก. ชาติ



ภาพค าเตือนบุหรี่ซิกาแรตต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 % ของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดสองด้าน



ภาพค าเตือนบุหรี่ซิกาแรตต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 % ของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดสองด้าน



ยาเส้นต้องมีภาพค าเตือนไม่น้อยกว่า 55 % ของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดอย่างน้อยสองด้าน



หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (มาตรา 41 - 46)

การคุ้มครอง
สุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่

1.ก าหนด 
ชื่อ/ประเภท 

เขตปลอดบุหรี่ 
ม.41

2. ห้ามสูบบุหรี่
ในเขตปลอด 

ม.42

3. สภาพและ
ลักษณะของ
เขตปลอด

ม.434. สภาพ
และลักษณะ
ของเขตสูบ 

ม.44

5. 
เครื่องหมาย
เขตปลอด/

เขตสูบ ม.45

6. การดูแล 
ห้ามปราม
โดยเจ้าของ

สถานที่
ม.46



มาตรา 43 สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ 

1. มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่
2. ปราศจากอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัการสบูบุหรี่
3. มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคกก.ชาติ

ประกาศก าหนด 



มาตรา 44 สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ 

1. มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นเขตสบูบุหรี่
2. ไม่อยู่บริเวณทางเข้าออกของสถานท่ี/ยานพาหนะหรือบริเวณที่เปิดเผยชัดเจน
3. มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความเดือดรอ้นร าคาญ
4. แสดงสื่อรณรงค์เพื่อลด/ละ/เลกิ ตามทีร่มต.ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคกก.ชาติ
5. มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รฐัมนตรีประกาศก าหนด โดยค าแนะน าของคกก.ชาติ



การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่

• แสดงไว้บริเวณทางเข้าทุกช่องทางและบริเวณ
ภายในของสถานท่ี/อาคาร/สิ่งปลูกสรา้ง

• แสดงไว้โดยเปิดเผยและสามารถมองเห็น
ได้โดยชัดเจน



การแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

• แสดงไว้บริเวณท่ีเป็นเขตสบูบุหรี่
• แสดงไว้บริเวณทางเข้าทุกช่องทาง

ของเขตสูบบุหรี่
• แสดงไว้โดยเปิดเผยและสามารถมองเห็น

ได้โดยชัดเจน



การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ณ บริเวณทางเข้าของสถานศึกษา





การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง



การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ภายในอาคารสถานที่



ตัวอย่างการจัดเขตสูบบุหรี่



ลักษณะของเขตสูบบุหรี่



ลักษณะของเขตสูบบุหรี่ (ต่อ)

*ภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหมวด 4

อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในหมวด 5

หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 47 - 52)



 เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตยต์กหรือ
ในเวลาท าการของสถานที่น้ัน หรือเข้าไปในยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจค้น              
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามหมวด 4

 น าผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณเท่าที่จ าเป็นไปเพื่อตรวจสอบ

อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในหมวด 4 ตามมาตรา 47



อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในหมวด 4 ตามมาตรา 47 (ต่อ)

 มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถ้้อยค าหรือ      
ให้ส่งค าชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ าเป็นเพ่ือประกอบ    
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเพ่ือการด าเนินคดี

 ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด 
เพื่อเป็นพยานหลักฐาน

 ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิต การน าเข้า การขาย หรือการด าเนินการทีเ่ป็นการ
กระท าความผิดตามหมวด ๔ เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดี



อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในหมวด 5 ตามมาตรา 48

 เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ท างานในระหว่างเวลาพระอาทิตยข์ึ้น    
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่น้ัน เพ่ือตรวจสอบ               
ใหเ้ป็นไปตามหมวด ๕

 เรียกให้หยุดหรือเข้าไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด ๕ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด

 มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถ้้อยค าหรือใหส้่งค าชีแ้จง 
เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดทีจ่ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือเพ่ือการด าเนินคดี



อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในหมวด 5 ตามมาตรา 48 (ต่อ)

 เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซ่ึงระบุชื่อ ท่ีอยู่ 
และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิด
หรือกรณีที่มหีลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิดตามหมวด ๕

 ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใดเพ่ือเป็น
พยานหลักฐาน

 ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือใหช้ าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีท่ีมีการกระท า
ความผิดตามหมวด ๕ ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการออกค าสั่ง
และแบบของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า
ของคกก.ชาติ



บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ทีใ่ช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใหใ้ช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล



กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ที่ 9/2558 (ตามพรบ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522) 

2. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง ก าหนดใหบ้ารากูแ่ละบารากูไ่ฟฟา้/บหุร่ีไฟฟ้าเปน็สนิคา้ตอ้งห้ามน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงพาณชิย ์เร่ือง สินค้าตอ้งห้ามน าผา่นราชอาณาจักร พ.ศ. 255๙ 
(ตามพรบ.การสง่ออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา้ พ.ศ. ๒๕๒๒)

3. พระราชบัญญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 4. พระราชบัญญตัภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

5. พระราชบัญญตัศิลุกากร พ.ศ. 2560 6. พระราชบัญญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522

7. พระราชบัญญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 8. พระราชบัญญตัวิา่ดว้ยความผดิบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2558

9. พระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 25๓๕
10. พระราชบัญญตัคิวบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 25๔๒




