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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา  

ทาแบกกุ้ม  (Nicotiana  tabacum)  และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ  
ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ  ดูด  ดม  อม  เค้ียว  กิน  เป่า  หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก  ทา  หรือโดยวิธีอื่นใด
เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
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“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  และให้หมายความรวมถึง
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบสําหรับการขายส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือองค์กรที่ทําการแทนผู้ประกอบการ  สมาคมหรือ
ชมรมผู้เพาะปลูก  ผู้บ่ม  ผู้ค้าใบยาสูบ  หรือสมาคมหรือชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

“เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  หมายความว่า  ภาวะที่ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจํา
และตกอยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

“สูบบุหร่ี”  หมายความรวมถึง  การกระทําใด ๆ  ซึ่งมีผลทําให้เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย 

“เขตปลอดบุหร่ี”  หมายความว่า  บริเวณที่ห้ามสูบบุหร่ี 
“เขตสูบบุหร่ี”  หมายความว่า  บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่สูบบุหร่ีภายในเขตปลอดบุหร่ี 
“หีบห่อ”  หมายความว่า  ซอง  ห่อ  หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
“โฆษณา”  หมายความว่า  การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชนเห็น  ได้ยิน  หรือทราบข้อความ  

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
“การสื่อสารการตลาด”  หมายความว่า  การกระทําในรูปแบบต่าง ๆ   โดยการโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  

การสร้างข่าว  การเผยแพร่ข่าวสาร  การส่งเสริมการขาย  การแสดง  ณ จุดขาย  การตลาดแบบตรง  การขาย
หรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ  และการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้าหรือบริการ  หรือสร้างภาพลักษณ์ 

“ข้อความ”  หมายความรวมถึง  ตัวอักษร  ภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  แสง  เสียง  เคร่ืองหมาย  หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“ฉลาก”  หมายความว่า  รูป  รอยประดิษฐ์  กระดาษ  หรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้ปรากฏข้อความเก่ียวกับ
สินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้า  ภาชนะบรรจุ  หรือหีบห่อบรรจุสินค้า  หรือสอดแทรก  หรือรวมไว้กับสินค้า  
ภาชนะบรรจุ  หรือหีบห่อบรรจุสินค้า  และให้หมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้ประกอบกับ
สินค้านั้น 

“ขาย”  หมายความรวมถึง  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือให้  เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  เจ้าของ  ผู้จัดการ  หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานที่

สาธารณะ  สถานที่ทํางาน  หรือยานพาหนะ  ที่เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
“สถานที่สาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  ทั้งนี้  

ไม่ว่าจะมีการเชื้อเชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
“สถานที่ทํางาน”  หมายความว่า  สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  และสถานประกอบการ

ของเอกชนหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่บุคคลใช้ทํางานร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
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“ยานพาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะสาธารณะ  หรือยานพาหนะอ่ืนใดที่ใช้ในการรับขนส่ง
บุคคล 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  รวมท้ังออกกฎกระทรวง  และประกาศ   
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แห่งชาติ”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบสองคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์  การสาธารณสุข  กฎหมาย  การคุ้มครองสิทธิสตรี
หรือสิทธิเด็ก  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนส่ีคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
โดยองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากําไร  และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน  จํานวนสามคน  และด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
จํานวนหนึ่งคน 
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ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมควบคุมโรค 
แต่งตั้งข้าราชการกรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจํานวนสองคน   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๔) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ

รัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการ 

 (๕) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๖) เป็นผู้ประกอบการ  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  หรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 
สองวาระไม่ได้ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปก่อนจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
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มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗ 
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพ

ของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๒) กําหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  
และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  รวมทั้งให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา  
และประสานงานส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรเอกชนเพื่อดําเนินการ 
ตามมาตรการดังกล่าว 

(๓) ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรี  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ตาม  (๑)  และมาตรการตาม  (๒)  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน 
ผลการดําเนินการดังกล่าว 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่ง
เอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการตามหมวดน้ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๕ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เสนอต่อคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  โดยต้องคํานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย 

(๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  
และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๔) ประสานงาน  สนับสนุน  และร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรระหว่างประเทศ  และองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และมาตรการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๒) 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมควบคุมโรค 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
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(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบหกคน  ได้แก่  ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล  ผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายตําแหน่งละหนึ่งคน  
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายหน่ึงคน  ผู้อํานวยการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพื้นที่  (กรุงเทพมหานคร)  ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการ
สํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนหกคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข  กฎหมาย  นิเทศศาสตร์
หรือสื่อสารมวลชน  การคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

ให้รองผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจํานวน
หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานัก
อนามัยกรุงเทพมหานครจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๗ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๖  (๔)  
ให้นํามาตรา  ๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  สําหรับการแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๒) ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และมาตรการ 
ตามมาตรา  ๑๐  (๒)   

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การลด  และเลิกการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) เสนอแนะและประสานงานส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรเอกชน
เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
ของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติด
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  
และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมผลิต ภัณฑ์ยาสูบก รุง เทพมหานครจะแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๐ การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  
ให้นํามาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบสามคน  ได้แก่  อัยการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ผู้บังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมอบหมายหน่ึงคน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งหนึ่งคน  ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนสามคน 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนหกคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข  กฎหมาย  นิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน  การคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๔)  
ให้นํามาตรา  ๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  สําหรับการแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๒) ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และมาตรการ 
ตามมาตรา  ๑๐  (๒) 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การลด  และเลิกการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(๔) ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา  และประสานงานส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรเอกชนเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
ต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ 
สูบบุหร่ี  และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ตามท่ีรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๔ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดจะแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
มอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๕ การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบจังหวัดแต่งตั้ง  ให้นํามาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  
และมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 
 

มาตรา ๒๖ ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ให้ผู้ขายหรือผู้ให้ 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุ 
ของบุคคลนั้นก่อน  แล้วแต่กรณี 

ห้ามผู้ใดใช้  จ้าง  วาน  หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรา ๒๗ ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ขายปลีก  ห้ามผู้ขายปลีกกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เคร่ืองขาย 
(๒) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(๓) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ 
(๔) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก  แถม  ให้  หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอื่น   

การให้บริการ  หรือสิทธิประโยชน์อื่น  แล้วแต่กรณี 
(๕) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระทําการในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ณ จุดขาย 
(๖) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก  แถม  ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือแลกเปลี่ยนกับ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  แล้วแต่กรณี 
(๗) เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๘) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน  การแสดง  การให้บริการ  การชิงโชค  การชิงรางวัล  

หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้นําหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(๙) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ณ  จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๘ ห้ามผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย  หรือเพื่อเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา ๒๙ ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุข  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และร้านขายยา

ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(๓) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๔) สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสวนสนุก 
(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  อาจประกาศกําหนดระยะห่างจากสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  

เพื่อมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะห่างดังกล่าวก็ได้  ในการนี้  ให้มีการจัดทําเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตพื้นที่ที่กําหนดดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๓๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรา ๓๑ ห้ามผู้ ใดแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  แสดงชื่อหรือ

เคร่ืองหมายของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดโดยทําให้สาธารณชน
เข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ทั้งนี้  เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในสิ่งพิมพ์  เทปหรือวัสดุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือป้ายโฆษณา 

(๒) ในโรงมหรสพ  โรงภาพยนตร์  หรือในการแสดง  การละเล่น  การประกวด  การแข่งขัน  
การให้บริการ  หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

(๓) ในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพื่อโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดได้ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ ห้ามผู้ใดนําชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต
หรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือนําชื่อหรือ
เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด  ต่อเติม  หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น  
เพื่อการโฆษณาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือเคร่ืองหมายของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ห้ามผู้ใดนําเข้าเพื่อขาย  โฆษณา  หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหน่ึงในราชอาณาจักร 
มาตรา ๓๓ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นชื่อ

หรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์นั้น  หรือโฆษณาโดยการนําชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด  



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ต่อเติม  หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น  ทั้งนี้  ในลักษณะ
ที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา ๓๔ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป  โฆษณา  
หรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์  ในราชอาณาจักร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๒) ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
(๓) หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม  (๑)  และ  (๒) 
มาตรา ๓๕ ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การอุปถัมภ์  หรือให้การสนับสนุน

บุคคล  กลุ่มบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ผู้ผลิต  หรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๓) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ผู้ผลิต  หรือผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๔) ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับการกระทําในระหว่างผู้ประกอบการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้ซึ่ง

เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือการบริจาค  หรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรม
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง 

ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
มาตรา ๓๖ ห้ามผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ   

ณ  สถานที่ขายปลีก 
การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีก  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ  แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด  ละ  เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึ้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของส่วนประกอบตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนั้น  และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรอง
การจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนั้น  
ทั้งนี้  การออกใบรับรอง  อายุใบรับรอง  และการออกใบแทนใบรับรองดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบไม่เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีออกคําสั่งห้ามขาย  ห้ามนําเข้า  
หรือให้ทําลายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตหรือนําเข้านั้น  และประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงคําสั่ง 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการตรวจสอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสอง  หรือการทําลาย
หรือการประกาศตามวรรคสี่  ให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน  กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง 
จะกําหนดให้รัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับรายละเอียดทางเทคนิค  ทางวิชาการ  หรือเร่ืองที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็ได้ 

มาตรา ๓๘ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เพื่อขายในราชอาณาจักรต้องดําเนินการ
ให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบมีขนาด  สี  สัญลักษณ์  ฉลาก  รวมทั้งลักษณะการแสดง
เคร่ืองหมายการค้า  สัญลักษณ์  รูปภาพ  และข้อความเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ก่อนที่จะนําออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่จะ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือแสดงเคร่ืองหมายการค้า  
สัญลักษณ์  รูปภาพ  และข้อความ  ตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง 

เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่า
สมควรปรับปรุงประกาศตามวรรคหน่ึงหรือไม่  ทุกสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ในกรณี 
ที่มีความจําเป็น  คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงประกาศดังกล่าวในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

มาตรา ๓๙ ห้ามผู้ใดผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เพื่อขายในราชอาณาจักร  ประเภท
บุหร่ีซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ํากว่าย่ีสิบมวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต 

ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหร่ีซกิาแรต 
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๔๐ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เพื่อขายในราชอาณาจักร  มีหน้าที่ส่ง
ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณการผลิตหรือการนําเข้าในราชอาณาจักร  ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด  รายได้  ค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา  ๓๕  รายงานประจําปี  งบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว  และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่คณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

หมวด  ๕ 
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 

 
 

มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  มีอํานาจประกาศประเภทหรือ
ชื่อของสถานท่ีสาธารณะ  สถานที่ทํางาน  และยานพาหนะ  ให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ี
และยานพาหนะดังกล่าว  เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  อาจกําหนดให้มีเขตสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
ตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

มาตรา ๔๒ ห้ามผู้ใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหร่ีที่กําหนดตามมาตรา  ๔๑  
วรรคสอง 

มาตรา ๔๓ เม่ือรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ  
สถานที่ทํางาน  หรือยานพาหนะใด  เป็นเขตปลอดบุหร่ี  ให้ผู้ดําเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ
ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเคร่ืองหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี 
(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหร่ีใดมีประกาศกําหนดเขตสูบบุหร่ีตามมาตรา  ๔๑  

วรรคสอง  ผู้ดําเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหร่ีได้  โดยต้องมีสภาพและลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเคร่ืองหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหร่ี 
(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะน้ัน  หรือในบริเวณอื่นใด 

อันเปิดเผยเห็นได้ชัด 
(๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน  โดยคํานึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม  และไม่มีลักษณะ 

ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 
(๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด  ละ  เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
(๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๕ เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตามมาตรา  ๔๓  (๑)  หรือเขตสูบบุหร่ีตามมาตรา  ๔๔  (๑)  
ที่ผู้ดําเนินการจัดให้มี  ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็น 
เขตปลอดบุหร่ี  และควบคุมดูแล  ห้ามปราม  หรือดําเนินการอื่นใด  เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  หากผู้ดําเนินการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ตามสมควรแล้ว  ผู้ดําเนินการนั้นไม่มีความผิด 

หมวด  ๖ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด  ๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น  หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ  เพื่อตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทํา
ความผิดตามหมวด  ๔ 

(๒) นําผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณเท่าที่จําเป็นไปเพื่อตรวจสอบ 
(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ 

การผลิต  การนําเข้า  การขาย  หรือการดําเนินการที่เป็นการกระทําความผิดตามหมวด  ๔  เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการดําเนินคดี 

(๔) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง  เอกสาร  
ข้อมูล  หรือวัตถุใดที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการดําเนินคดี 

(๕) ถ่ายภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว  บันทึกเสียง  หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด  เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 
มาตรา ๔๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด  ๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีทํางาน  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น  เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด  ๕ 
(๒) เรียกให้หยุดหรือเข้าไปในยานพาหนะ  เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด  ๕  ในกรณีที่มี

เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด 
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง  เอกสาร  

ข้อมูล  หรือวัตถุใดที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการดําเนินคดี 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) เรียก  ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารอื่นใด  ซึ่งระบุชื่อ  ที่อยู่  และปรากฏ 
รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า 
มีการกระทําความผิดตามหมวด  ๕ 

(๕) ถ่ายภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว  บันทึกเสียง  หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด  เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 
(๖) ออกคําสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ชําระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระทํา

ความผิดตามหมวด  ๕  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการออกคําสั่ง  และแบบของหนังสือ
ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจตามท่ีได้กําหนดไว้ 
ในมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใด 
ก่อนดําเนินการ  รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหน้าที่  และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่งหรือ 
แต่ละระดับให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทําเอกสารมอบหมายไว้
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น  เพื่อแสดงต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๕๐ ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  ตามสมควร 

มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง 
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๗  (๑)  (๒)  
หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๘)  หรือ  (๙)  มาตรา  ๒๘  หรือมาตรา  ๒๙  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  (๗)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
หากการกระทําความผิดตามมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  เป็นการกระทําของผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ผู้รับทําการโฆษณา  หรือผู้ทําการสื่อสารการตลาด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินก่ึงหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาด  ทั้งนี้  ค่าปรับ
ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้ว  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท  ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท   
มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
มาตรา ๕๙ ผู้ใดผลิต  นําเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป  โฆษณา  หรือทําการสื่อสาร

การตลาดผลิตภัณฑ์ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
มาตรา ๖๐ ผู้ประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินก่ึงหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้  ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งล้านห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระทําของผู้ รับจ้างหรือผู้ได้ รับมอบหมาย 
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  ให้ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
มาตรา ๖๑ ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรบั

ไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  วรรคสองและวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  

หรือมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษ
ที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๖๓ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดไม่แจ้งรายการ  แจ้งรายการไม่ครบถ้วน  
หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จ  ตามมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งห้ามขาย  ห้ามนําเข้า  หรือให้ทําลาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา  ๓๗  วรรคสี่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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กรณีที่ผู้ฝ่าฝืนคําสั่งห้ามขาย  ห้ามนําเข้า  หรือให้ทําลายผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา  ๓๗  วรรคสี่  
มิใช่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๙  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
มาตรา ๖๖ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ตามมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ใดส่งข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๖๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา ๖๘ ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  หรือมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
มาตรา ๖๙ ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา ๗๐ ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินสามพันบาท 
มาตรา ๗๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดไม่ชําระเงินค่าปรับตามคําสั่งที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๘  (๖)  
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับเป็นสองเท่าของค่าปรับ 
ตามคําสั่งดังกล่าว 

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  ให้คณะกรรมการ
หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๕ ในวาระเริ่มแรก   ให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  และ  (๕)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคแต่งตั้งข้าราชการกรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และให้รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจํานวนหน่ึงคนเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๖  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
จํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๗ ในวาระเ ร่ิมแรก   ให้คณะกรรมการควบคุมผลิต ภัณฑ์ยาสูบจั งหวัด  
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๘ การแจ้ งรายการ ส่วนประกอบของผลิต ภัณฑ์ยาสูบที่ ไ ด้ แจ้ ง ไว้ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะครบกําหนดเวลาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้อยู่ในวันก่อน
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วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียม 
 

 
๑. ใบรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

และสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. ใบแทนใบรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบ 

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ ฉบับละ      ๒,๐๐๐  บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  
และมีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งทําให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ 
การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควร  ประกอบกับ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก  ดังน้ัน  สมควร
ปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ  เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


