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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไว ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 

เปนปท่ี 2 ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 สมเด็จพระเจ าอยูหั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบและกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน 
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของ 
ใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุม (Nicotiana tabacum) และใหหมายความ
รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนใดท่ีมีสารนิโคตินเปนสวนประกอบ ซ่ึงบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด 
ดม อม เค้ียว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใด  
เพ่ือใหไดผลเปนเชนเดียวกัน ท้ังนี้ ไมรวมถึงยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 “ผูประกอบการ” หมายความวา ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ 
และใหหมายความรวมถึง ผู ไดรับใบอนุญาตขายยาสูบสําหรับการขายสง 
ตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
 “ผูมีสวนเก่ียวของ” หมายความวา บุคคลหรือองคกรท่ีทําการแทน
ผูประกอบการ สมาคมหรือชมรมผูเพาะปลูก ผูบม ผูคาใบยาสูบ หรือสมาคม 
หรือชมรมผูคาผลิตภัณฑยาสูบ 
 “เสพติดผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา ภาวะท่ีรางกายตองบริโภค
ผลิตภัณฑยาสูบเปนประจําและตกอยูในสภาพท่ีจําเปนตองพ่ึงผลิตภัณฑยาสูบ 
 “สูบบุหรี่” หมายความรวมถึง การกระทําใด ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควัน
หรือไอระเหยจากผลิตภัณฑยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภัณฑยาสูบขณะเกิด
ควันหรือไอระเหย 
 “เขตปลอดบุหรี่” หมายความวา บริเวณท่ีหามสูบบุหรี่ 
 “เขตสูบบุหรี่” หมายความวา บริเวณท่ีจัดไวใหเปนท่ีสูบบุหรี่ภายใน
เขตปลอดบุหรี่ 
 “หีบหอ” หมายความวา ซอง หอ หรือสิ่งบรรจุอ่ืนซ่ึงใชในการหุมหอ
บรรจุผลิตภัณฑยาสูบ 
 “โฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชน
เห็น ไดยิน หรือทราบขอความ เพ่ือประโยชนในทางการคา 
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 “การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การกระทําในรูปแบบตาง ๆ 
โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสรางขาว การเผยแพรขาวสาร 
การสงเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง การขายหรือ
สงเสริมการขายโดยใชบุคคลเปนการเฉพาะ และการตลาดในเครือขาย
คอมพิวเตอร  ท้ั งนี้  โดยมีวัตถุประสงค เ พ่ือขายสินค าหรือบริการ หรือ 
สรางภาพลักษณ 
 “ขอความ” หมายความรวมถึง ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสง 
เสียง เครื่องหมาย หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใจความหมายได 
 “ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ท่ีทําใหปรากฏขอความเก่ียวกับสินคาซ่ึงแสดงไวท่ีสินคา ภาชนะบรรจุ หรือ 
หีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับสินคา ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ
บรรจุสินคา และใหหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับ 
สินคานั้น 
 “ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือให  
เพ่ือประโยชนในทางการคา 
 “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทํางาน หรือยานพาหนะ  
ท่ีเปนเขตปลอดบุหรี่ 
 “สถานท่ีสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรม
ท่ีจะเขาไปได ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเชื้อเชิญหรือตองจายคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 “สถานท่ีทํางาน” หมายความวา สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ และสถานประกอบการของเอกชนหรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีบุคคล
ใชทํางานรวมกันตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการ 
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 “ยานพาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะสาธารณะ หรือยานพาหนะ
อ่ืนใดท่ีใชในการรับขนสงบุคคล 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบแหงชาติ  
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕ ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุขรั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และลดหรือยกเวน
ค าธรรมเนี ยม รวม ท้ังออกกฎกระทรวง  และประกาศเ พ่ือปฏิบั ติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑   
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ 

 
 

 มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ” ประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ 
 (๓)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบสองคน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย 
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ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
จากผูมีความรู  ความเชี ่ยวชาญ และมีประสบการณเปนที่ประจักษในดาน
การแพทย การสาธารณสุข กฎหมาย การคุมครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก และ
ดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ดานละหนึ่งคน 
 (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
จากผูไดรับการเสนอชื่อโดยองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร 
และดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับดานการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 
จํานวนสามคน และดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวนหนึ่งคน 
  ใหอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดี 
กรมควบคุมโรค แตงตั้งขาราชการกรมควบคุมโรคซ่ึงรับผิดชอบงานดานการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบจํานวนสองคน เปนผูชวยเลขานุการ 
 การไดมาซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (ข) ลักษณะตองหาม 
  (๑)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
  (๒)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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  (๓)  เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหม่ินประมาท 
  (๔)  เปนผู เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ี ประพฤติชั่วอยางรายแรง 
หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๕)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง
ซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี
พรรคการเมือง 
  (๖)  เปนผูประกอบการ ผูมีสวนเก่ียวของ หรือผูมีสวนไดเสีย 
ในกิจการท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 มาตรา  ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง 
ตามวาระนั้นอยู ในตําแหนงเ พ่ือดํา เนินงานตอไปกอนจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
 ในกร ณี ท่ีก รรมการผู ท ร ง คุณวุฒิ พ น จากตํ าแหน ง ก อนว าระ  
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน เวนแตวาระของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 
และในการนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 
 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิผู ไดรับแตงตั้ งแทนตําแหนง ท่ีว างนั้น 
อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 
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 มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี  
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ
ของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 (๒) กําหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติด
ผลิตภัณฑยาสูบ รวมท้ังใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและประสานงานสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนเพ่ือดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาว 
 (๓) ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด 
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคกรเอกชน และพนักงานเจาหนาท่ี
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาในการออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕)  ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบจังหวัด เพ่ือใหปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาม (๑) และมาตรการ  
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ตาม (๒) รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานผลการดําเนินการดังกลาว 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเ ง่ือนไขการเปรียบเทียบ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 
ของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๑๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม 
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  
ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชมุ 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง 
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ใหมีการประชมุคณะกรรมการอยางนอยปละสองครั้ง 
 มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาให
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหจัดสงเอกสารหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาได 
 มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและ
อนุกรรมการตามหมวดนี้ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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 มาตรา  ๑๕   ใหกรมควบคุมโรคเปนสํานักงานเลขานุการรับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ
ของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ เสนอตอคณะกรรมการ ท้ังนี้ โดยตองคํานึงถึง
พันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูดวย 
 (๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห และวิจัย
เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และ
การบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๓) เปนศูนยกลางขอมูลเ ก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  
การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ 
ของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๔) ประสานงาน สนับสนุน และรวมมือกับคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด 
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องคกรระหวาง
ประเทศ และองคกรเอกชนท่ีเ ก่ียวของในการดําเนินการให เปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังนโยบายและแผนยุทธศาสตรตามมาตรา ๑๐ (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒) 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมควบคุมโรค 
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หมวด  ๒   
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบหกคน ไดแก ผูบัญชาการตํารวจ
นครบาล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมายตําแหนงละหนึ่งคน สรรพสามิต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายหนึ่งคน ผูอํานวยการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพ้ืนท่ี (กรุงเทพมหานคร) 
ผูอํานวยการสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการ 
สํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมควบคุมโรค ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 (๔) กร รมการผู ท ร ง คุณวุฒิ  จํ า นวนหกคน  ซ่ึ ง ผู ว า ร าชกา ร
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเปนท่ี
ประจักษในดานการแพทยหรือการสาธารณสุข กฎหมาย นิเทศศาสตรหรือ 
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สื่อสารมวลชน การคุมครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการคุมครองสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน ดานละหนึ่งคน 
 ใหรองผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
จํานวนสองคน เปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๑๗  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๖ (๔) ใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม สําหรับการแตงต้ัง 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 มาตรา  ๑๘   คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร 
มีอํานาจหนาท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการใหมีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ
ของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๒) ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรตามมาตรา ๑๐ (๑) 
และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒) 
 (๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 
การดําเนินการเก่ียวกับการเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาถึง
ผลิตภัณฑยาสูบ การลด และเลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ และการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ 
 (๔) เสนอแนะและประสานงานสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติด
ผลิตภัณฑยาสูบ 
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 (๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและมาตรการตาง ๆ 
ในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  และ 
การบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ ตอคณะกรรมการ 
 (๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติด
ผลิตภัณฑยาสูบ ตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 
 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร
จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได 
 มาตรา ๒๐ การประชุมและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๓   
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด 

 
  
 มาตรา ๒๑ ให มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด 
ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
 (๒) รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 
เปนรองประธานกรรมการ 
 (๓)   กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบสามคน ไดแก อัยการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
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การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานมอบหมายหนึ่ งคน ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรค 
ท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
ประชาสัมพันธจังหวัด สรรพสามิตพ้ืนท่ีซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน 
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในเขตจังหวัด และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด 
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนสามคน 
 (๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเปนที่ประจักษในดาน
การแพทยหรือการสาธารณสุข กฎหมาย นิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน
การคุมครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ดานละหนึ่งคน 
 ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ และ 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จํานวนสองคน เปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๒ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๑ (๔) ใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม สําหรับการแตงต้ัง 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด มีอํานาจหนาท่ี
ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ดําเนินการใหมีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ
ของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
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 (๒) ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรตามมาตรา ๑๐ (๑) 
และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๒) 
 (๓)  กําหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 
การดําเนินการเก่ียวกับการเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาถึง
ผลิตภัณฑยาสูบ การลด และเลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ และการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ 
 (๔)  ให คําแนะนํา ให คําปรึกษา และประสานงานสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ
ของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและมาตรการตาง ๆ 
ในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัด 
รักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ ตอคณะกรรมการ 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติด
ผลิตภัณฑยาสูบ ตามท่ีรัฐมนตรี  คณะกรรมการ หรือผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย 
 มาตรา ๒๔ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัดจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเ พ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ งอยางใดตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด มอบหมายก็ได 
 มาตรา ๒๕ การประชุมและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัดและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบจังหวัดแตงตั้ง ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓  และมาตรา ๑๔  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หมวด ๔  
การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

 
 

 มาตรา ๒๖ หามผูใดขายหรือใหซ่ึงผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซ่ึงมีอายุ
ต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
 ในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับอายุของผูซ้ือหรือผูรับการใหผลิตภัณฑ
ยาสูบ ใหผูขายหรือผูให ซ่ึงผลิตภัณฑยาสูบแจงใหบุคคลดังกลาวแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงอายุของบุคคลนั้นกอน แลวแตกรณี 
 หามผูใดใช จาง วาน หรือยินยอมใหบุคคลอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
ขายหรือใหซ่ึงผลิตภัณฑยาสูบ 
 มาตรา ๒๗ ในการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผูขายปลีก หามผูขายปลีก
กระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 (๑) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย 
 (๒) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 (๓) ขายผลิตภัณฑยาสูบนอกสถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาตขายยาสูบ 
 (๔) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ยาสูบกับสินคาอ่ืน การใหบริการ หรือสิทธิประโยชนอ่ืน แลวแตกรณี 
 (๕) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยกระทําการในลักษณะท่ีแสดงถึงการลดราคา
ผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย 
 (๖) ขายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบ 
หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบ แลวแตกรณี 
 (๗) เรขายผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๘)  ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการ 
การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผู ซ้ือ 
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ผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอหรือสลากหรือสิ่งอ่ืนใดเก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบ
มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซ้ือ 
 (๙) แสดงราคาผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจใหบริโภค
ผลิตภัณฑยาสูบ 
 มาตรา ๒๘ หามผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยาง
ของผลิตภัณฑยาสูบ หรือเพ่ือใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเพ่ือเปนการจูงใจ
สาธารณชนใหบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ 
 มาตรา ๒๙ หามผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบในสถานท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) วัดหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
 (๒) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 (๓) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (๔) สวนสาธารณะ สวนสตัว และสวนสนุก 
 (๕) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ  
 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ อาจประกาศกําหนด
ระยะหางจากสถานท่ีตามวรรคหนึ่งเพ่ือมิใหมีการขายผลิตภัณฑยาสูบภายใน
ระยะหางดังกลาวก็ได ในการนี้ ใหมีการจัดทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหทราบ
ถึงเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดดังกลาวดวย 
 มาตรา ๓๐ หามผูใดโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ 
 มาตรา ๓๑ หามผูใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดง
สัญลักษณหรือสิ่งอ่ืนใดโดยทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อหรือเครื่องหมาย 
ของผลิตภัณฑยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑ
ยาสูบ ท้ังนี้ เพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ ในกรณีดังตอไปนี้ 
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 (๑) ในสิ่งพิมพ เทปหรือวัสดุโทรทัศน ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือปายโฆษณา 
 (๒)  ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร หรือในการแสดง การละเลน  
การประกวด การแขงขัน การใหบริการ หรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใด 
ในลักษณะเดียวกัน 
 (๓)  ในสื่อสิ่งอ่ืนใดหรือสถานท่ีใดท่ีใชเพ่ือโฆษณาหรือทําการสื่อสาร
การตลาดไดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๓๒ หามผูใดนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ  
ชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ ไปแสดงบนผลิตภัณฑ
อ่ืนใดท่ีไมใชผลิตภัณฑยาสูบ หรือนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ 
มาตัด ต อเต ิม หร ือด ัดแปลงข อความให เป นส วนหนึ ่งของผล ิตภ ัณฑนั ้น 
เพื่อการโฆษณาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบหรือชื่อหรือเครื่องหมาย 
ของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ 
 หามผูใดนําเขาเพ่ือขาย โฆษณา หรือขายซ่ึงผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง 
ในราชอาณาจักร 
 มาตรา ๓๓ หามผู ใดโฆษณาผลิตภัณฑ ท่ีใชชื่อหรือเครื่องหมาย 
ของผลิตภัณฑยาสูบเปนชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑนั้น หรือโฆษณา 
โดยการนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบมาตัด ตอเติม หรือดัดแปลง
ขอความให เปนสวนหนึ่ งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑนั้น ท้ังนี้  
ในลักษณะท่ีอาจทําใหเขาใจไดวาหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ 
 มาตรา ๓๔ หามผูใดผลิต ขาย นําเขาเพ่ือขายหรือเพ่ือแจกจาย 
เปนการท่ัวไป โฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ ในราชอาณาจักร 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผลิตภัณฑ ท่ีมีรูปลักษณะทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบ 
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 (๒) ผลิตภัณฑท่ีบริโภคโดยวิธีสูบและมีสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 (๓) หีบหอของผลิตภัณฑตาม (๑) และ (๒) 
 มาตรา ๓๕ หามผูประกอบการและผูมีสวนเก่ียวของใหการอุปถัมภ 
หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน  
ในลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
 (๑) เปนการสรางภาพลักษณตอผลิตภัณฑยาสูบ ผูผลิต หรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๒) ท่ีสงผลหรือท่ีอาจสงผลตอการแทรกแซงนโยบายการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๓) โฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ ผูผลิต หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ 
 (๔) สงเสริมการบริโภคยาสูบ  
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการกระทําในระหวางผูประกอบการ  
ผูมีสวนเก่ียวของ และผูซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการผลิตและคาผลิตภัณฑยาสูบ 
หรือการบริจาค หรือการชวยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย
รายแรง 
 หามผูใดเผยแพรกิจกรรมหรือขาวสาร เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 มาตรา ๓๖ หามผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบแสดงหรือยินยอมใหแสดง
ผลิตภัณฑยาสูบ  ณ  สถานท่ีขายปลีก 
 การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑยาสูบ และการแสดงการเปน
สถานท่ีขายปลีก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 ใหผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ แสดงสื่อรณรงคเพ่ือการลด ละ เลิก 
การบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
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 มาตรา ๓๗ ผลิตภัณฑยาสูบท่ีจะขายในราชอาณาจักรตองมีสวนประกอบ
และสารท่ีเกิดจากการเผาไหมของสวนประกอบตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตามวรรคหนึ่ง มีหนาท่ีตองแจง
รายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ สารท่ีเกิดจากการเผาไหมของ
สวนประกอบนัน้ และสงตัวอยางผลิตภัณฑยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ
ตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนตามท่ีไดรับแจง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑยาสูบตามวรรคสองมีสวนประกอบและสารท่ีเกิด
จากการเผาไหมของสวนประกอบเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 
ใหกระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรองการจดแจงรายการสวนประกอบ 
ของผลิตภัณฑยาสูบและสารท่ีเกิดจากการเผาไหมของสวนประกอบนั้น ท้ังนี้  
การออกใบรับรอง อายุใบรับรอง และการออกใบแทนใบรับรองดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑยาสูบตามวรรคสองมีสวนประกอบและสารท่ีเกิด
จากการเผาไหมของสวนประกอบไมเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 
ใหรัฐมนตรีออกคําสั่งหามขาย หามนําเขา หรือใหทําลายผลิตภัณฑยาสูบท่ีผลิต
หรือนําเขานั้น และประกาศใหสาธารณชนไดรับทราบถึงคําสั่ง 
 คาใชจายอันเกิดข้ึนจากการตรวจสอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ
ยาสูบตามวรรคสอง หรือการทําลาย หรือการประกาศตามวรรคสี่ ใหผูผลิตหรือ 
ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบดังกลาวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 เ พ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดใหรัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับ
รายละเอียดทางเทคนิค ทางวิชาการ หรือเรื่องท่ีตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็ได 
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 มาตรา ๓๘ ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ เพ่ือขายในราชอาณาจักร
ตองดํ า เนินการใหหีบหอผลิตภัณฑยาสูบหรือผลิตภัณฑยาสูบ มีขนาด  
สี สัญลักษณ ฉลาก รวมท้ังลักษณะการแสดงเครื่องหมายการคา สัญลักษณ 
รูปภาพ และขอความเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ กอนท่ีจะนําออกจากแหลงผลิต
หรือกอนท่ีจะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี 
 หามผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบท่ีมิไดจัดใหมีหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ หรือ
แสดงเครื่องหมายการคา สัญลักษณ รูปภาพ และขอความ ตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง 
 เ พ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน  
ใหคณะกรรมการพิจารณาวาสมควรปรับปรุงประกาศตามวรรคหนึ่งหรือไม  
ทุกสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปน 
คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงประกาศดังกลาวในกําหนดระยะเวลาท่ีเร็ว
กวานั้นก็ได 
 มาตรา ๓๙ หามผู ใดผลิตหรือนํา เขาผลิตภัณฑยาสูบ เ พ่ือขาย 
ในราชอาณาจักร ประเภทบุหรี่ซิกาแรตท่ีมีขนาดบรรจุต่ํากวายี่สิบมวนตอซอง
หรือตอภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
 หามไมใหมีการแบงขายผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  
 การขายผลิตภัณฑยาสูบประเภทอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  มาตรา ๔๐ ให ผู ผ ลิ ตหรื อผู นํ า เ ข า ผลิ ตภัณฑ ย าสู บ  เ พ่ื อขาย 
ในราชอาณาจักร มีหนาท่ีสงขอมูลเก่ียวกับปริมาณการผลิตหรือการนําเขา 
ในราชอาณาจักร คาใชจายดานการตลาด รายได คาใชจายตามมาตรา ๓๕ 
รายงานประจําป งบดุลท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดรับรองแลว และขอมูลอ่ืน 
ท่ีเปนประโยชนในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบใหแกคณะกรรมการ ท้ังนี้  
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการ 
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หมวด  ๕   
การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

 
 

 มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจ
ประกาศประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทํางาน และยานพาหนะ 
ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะดังกลาว เปนเขต
ปลอดบุหรี่ 
 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ อาจกําหนดใหมีเขตสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ตามวรรคหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๔๒ หามผูใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เวนแตเปนเขตสูบบุหรี่
ท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
 มาตรา ๔๓ เม่ือรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศ 
ใหสถานท่ีสาธารณะ  สถานท่ีทํางาน หรือยานพาหนะใด เปนเขตปลอดบุหรี่ 
ใหผูดําเนินการจัดใหสถานท่ีหรือยานพาหนะดังกลาวมีสภาพและลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีเครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเขตปลอดบุหรี่ 
 (๒) ปราศจากอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ 
 (๓) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีเขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกําหนดเขตสูบบุหรี่
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผูดําเนินการอาจจัดใหมีเขตสูบบุหรี่ได โดยตองมีสภาพ
และลักษณะ ดังตอไปนี ้
 (๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไวใหเห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเขตสูบบุหรี่ 
 (๒) ไมอยูในบริเวณทางเขาออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะนั้น หรือ
ในบริเวณอ่ืนใดอันเปดเผยเห็นไดชัด 



              พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๒๒ 

เลม 134 ตอนท่ี 39 ก           ราชกิจจานุเบกษา          5 เมษายน ๒๕60 
  
 (๓) มี พ้ืน ท่ี เปนสัดสวนชัดเจน โดยคํานึง ถึงการระบายอากาศ 
ท่ีเหมาะสม และไมมีลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 
 (๔) แสดงสื่อรณรงคเพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 (๕) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ 
เขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๔ (๑) ท่ีผูดําเนินการจัดใหมี ตองเปนไปตามลักษณะ
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๔๖ ใหผูดําเนินการมีหนาท่ีประชาสัมพันธหรือแจงเตือนวา
สถานท่ีนั้นเปนเขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล หามปราม หรือดําเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือไมใหมีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  
 ในกรณีท่ี มีผูฝาฝนสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่  หากผูดํ า เนินการ 
ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งตามสมควรแลว ผูดําเนินการนั้นไมมีความผิด 
 

หมวด ๖  
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
  
 มาตรา ๔๗ เ พ่ือปฏิบัติการให เปนไปตามหมวด ๔ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) เขาไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาทําการของสถานท่ีนั้น หรือเขาไปในยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจคน
ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามหมวด ๔ 
 (๒) นําผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณเทาท่ีจําเปนไปเพ่ือตรวจสอบ 
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 (๓)  ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑยาสูบหรือสิ่งอ่ืนใดท้ังหมดหรือบางสวน 
ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผลิต การนําเขา การขาย หรือการดําเนินการท่ีเปน 
การกระทําความผิดตามหมวด ๔ เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 
 (๔)  มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา 
หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หรือวัตถุใดท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของพนักงานเจาหนาท่ีหรือเพ่ือการดําเนินคดี 
 (๕) ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอ่ืนใด 
เพ่ือเปนพยานหลักฐาน 
 มาตรา ๔๘ เ พ่ือปฏิบัติการให เปนไปตามหมวด ๕ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) เขาไปในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีทํางาน ในระหวางเวลา 
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบ
ใหเปนไปตามหมวด ๕ 
 (๒)  เรียกใหหยุดหรือเขาไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจสอบใหเปนไป
ตามหมวด ๕ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด 
 (๓)  มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา 
หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หรือวัตถุใดท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของพนักงานเจาหนาท่ีหรือเพ่ือการดําเนินคดี 
  (๔)  เรียก ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอ่ืนใด ซ่ึงระบุชื่อ 
ท่ีอยู และปรากฏรูปถายของผูถือบัตรเพ่ือบันทึกขอมูล ในกรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิดหรือกรณีท่ีมีหลักฐานตามสมควรวามีการกระทําความผิดตามหมวด ๕ 
 (๕) ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอ่ืนใด 
เพ่ือเปนพยานหลักฐาน 
 (๖)  ออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือใหชําระเงินคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบ 
ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามหมวด ๕ ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
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การออกคําสั่ง และแบบของหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๔๙ พนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจ
ตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ท้ังหมดหรือแตบางสวน  
หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ รวมท้ังวิธีการปฏิบัติหนาท่ี 
และคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ีแตละตําแหนงหรือแตละระดับใหเปนไปตาม 
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหทําเอกสารมอบหมายไว 
ประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายนั้น เพ่ือแสดงตอบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 มาตรา ๕๐ ใหบุคคลท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ตามสมควร 
 มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตร ี
ประกาศกําหนด 
 มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๗   
บทกําหนดโทษ 

 
 

 มาตรา ๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือ
มาตรา  ๒๗  (๑)  (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ 
ปรับไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๕๔ ผู ใดฝ าฝนมาตรา ๒๗ (๔)  (๕) (๖)  (๘) หรือ (๙)  
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท 
 



                                พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๒๕ 

เลม 134 ตอนท่ี 39 ก           ราชกิจจานุเบกษา          5 เมษายน ๒๕60 
  
 มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
สองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๕๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 หากการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ เปนการกระทํา
ของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกผลิตภัณฑยาสูบ ผูรับทําการโฆษณา หรือผูทําการ
สื่อสารการตลาด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินก่ึงหนึ่ง 
ของคาใชจายท่ีใชในการโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาด ท้ังนี้ คาปรับตอง 
ไมนอยกวาหนึ่งลานหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ผูฝาฝน 
ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวา
ปฏิบัติไดถูกตอง 
 มาตรา ๕๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งแสนบาท  
 ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
 มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
 มาตรา ๕๙ ผูใดผลิต นําเขาเพ่ือขายหรือเพ่ือแจกจายเปนการท่ัวไป 
โฆษณา หรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 ผูใดขายผลิตภัณฑตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
 มาตรา ๖๐ ผูประกอบการผู ใดฝาฝนมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ ง   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินก่ึงหนึ่งของคาใชจายท่ีใชในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาว ท้ังนี้ คาปรับตองไมนอยกวาหนึ่งลานหาแสนบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ 
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 ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับจาง 
หรือผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ใหระวางโทษ
เชนเดียวกับผูประกอบการตามวรรคหนึ่ง 
 ผูมีสวนเก่ียวของผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
 มาตรา ๖๑ ผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท 
 ผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคสองและ
วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๖๒ ในกรณีท่ีผูฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เปนผูผลิตหรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
 มาตรา ๖๓ ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบผูใดไมแจงรายการ 
แจงรายการไมครบถวน หรือแจงรายการอันเปนเท็จ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบผูใดฝาฝนคําสั่งหามขาย หามนําเขา 
หรือใหทําลายผลิตภัณฑยาสูบตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 กรณีท่ีผูฝาฝนคําสั่งหามขาย หามนําเขา หรือใหทําลายผลิตภัณฑยาสูบ
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ มิใชผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท 
 มาตรา ๖๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท  
 ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท 
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 มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสามแสนบาท  
 ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท 
 มาตรา ๖๖ ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบผู ใดไมสงขอมูล 
หรือสงขอมูลไมครบถวนตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ผู ผ ลิ ตหรื อผู นํ า เข าผลิ ตภัณฑ ยาสูบผู ใ ดส งข อ มูล อัน เป น เ ท็จ 
ตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๖๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๖๘ ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
 มาตรา ๖๙ ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๗๐ ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 
 มาตรา ๗๑ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควร 
แกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๒ ผูใดไมชําระเงินคาปรับตามคําสั่งท่ีออกโดยพนักงาน
เจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๘ (๖) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่งโดยไมมีเหต ุ
อันสมควร ตองระวางโทษปรับเปนสองเทาของคาปรับตามคําสั่งดังกลาว 
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 มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ 
ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการ 
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
 มาตรา ๗๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ี มี โทษปรับ 
สถานเดียว ใหคณะกรรมการหรือผู ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจ
เป รี ย บ เ ที ยบ ได ต า ม ร ะ เบี ย บ ท่ี คณะกร รมกา ร กํ าหนด โ ดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 

 
 

 มาตรา ๗๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
แหงชาติ ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และใหอธิบดี
กรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) และ (๕) ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ใหอธิบดีกรมควบคุมโรคแตงตั้งขาราชการ 
กรมควบคุมโรคซ่ึงรับผิดชอบงานดานการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจํานวนสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ 
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 มาตรา ๗๖ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) และ 
ใหรองผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงต้ังจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานครไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๔) ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครจํานวนสองคน เปนผูชวย 
เลขานุการ 
 มาตรา ๗๗ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
จังหวัด ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) และ 
ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาท่ี
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัดไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ัง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๔) ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการ 
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวนสองคน เปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๗๘ การแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ 
ท่ีไดแจงไวตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะครบกําหนดเวลาตามท่ี
กําหนดไวในเอกสารรับรองการจดแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ 
 มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ 
ของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใชอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ให ใชบั ง คับไดต อไป เท า ท่ี ไม ขัดหรือแย ง กับพระราชบัญญัตินี้  จนกว า 
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



              พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๓๐ 

เลม 134 ตอนท่ี 39 ก           ราชกิจจานุเบกษา          5 เมษายน ๒๕60 
  
 ใหดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถ
ดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรี 

 
  ผูรับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
        นายกรัฐมนตรี 
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เลม 134 ตอนท่ี 39 ก           ราชกิจจานุเบกษา          5 เมษายน ๒๕60 
  

อัตราคาธรรมเนียม 

 
 

๑.  ใบรับรองการจดแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ  
     และสารท่ีเกิดจากการเผาไหมของสวนประกอบ          ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.  ใบแทนใบรับรองการจดแจงรายการสวนประกอบ 
     ของผลิตภัณฑยาสูบและสารท่ีเกิดจากการเผาไหม 
     ของสวนประกอบ                                               ฉบับละ     ๒,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๓๒ 

เลม 134 ตอนท่ี 39 ก           ราชกิจจานุเบกษา          5 เมษายน ๒๕60 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ี

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน และ

มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงทําให 

การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและการคุมครองสุขภาพประชาชนจากโรคภัย 

ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑยาสูบไมสัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร ประกอบกับประเทศไทย 

ไดเขาเปนภาคีของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ 

อนามัยโลก ดังนั้น สมควรปรับปรุงกฎหมายท้ังสองฉบับเพ่ือกําหนดมาตรการ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และยกระดับการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่ ง ข้ึนและใหสอดคลองกับกรอบอนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
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องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

 

 

 
  



              พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๓๖ 

1. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ (26 คน)  

มาตรา 6 องคประกอบ 

ประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

รองประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

กรรมการ 
โดยตําแหนง 

๑. ปลัดกระทรวงการคลัง 
๒. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
๓. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๔. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๕. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
7. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
8. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
10. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
11. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
12. ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน 

คณะรั ฐมนตรี แต ง ต้ั งจากผู มี ความรู  ความเชี่ ยวชาญ และ 
มีประสบการณเปนที่ประจักษในดานการแพทย การสาธารณสุข 
กฎหมาย การคุมครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก และดานอ่ืนที่ เปน
ประโยชนในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ดานละ 1 คน 
 

กรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 4 คน 

คณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูไดรับการเสนอชื่อโดยองคกรเอกชนที่มี
วัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
ดานการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน จํานวน 3 คน และ
ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน 1 คน 

ผูชวยเลขานุการ ขาราชการกรมควบคุมโรคซ่ึงรับผิดชอบงานดานการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ จํานวน 2 คน 
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มาตรา 10 อํานาจหนาที ่

1. 

2. 

3. 

4. 
• ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

5. 

6. 

7. 

เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ รวมทั้งใหคําแนะนํา 

ใหคําปรึกษาและประสานงานสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชน

เพื่อดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด สวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด เพื่อให 

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาม (๑) และมาตรการตาม (๒) รวมทั้งกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการรายงานผลการดําเนินการดังกลาว 

 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 



              พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๓๘ 

2. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร (27 คน) 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 16 องคประกอบ 

ประธาน ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 

รองประธาน 

1. ผูบัญชาการตํารวจนครบาล 
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานมอบหมาย 
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานมอบหมาย 
4. สรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพสามิต  
    มอบหมาย 
5. ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
    สาขาพ้ืนที่ (กรุงเทพมหานคร) 
6. ผูอํานวยการสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร 
7. ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
8. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
9. ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
    กรุงเทพมหานคร 
10. ผูอํานวยการสาํนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
11. ผูอํานวยการสาํนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
12. ผูอํานวยการกองประชาสมัพันธกรุงเทพมหานคร 
13. ผูแทนกรมควบคุมโรค 
14. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
15. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
16. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 
โดยตําแหนง 



                                พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๓๙ 

2. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบกรุงเทพมหานคร (27 คน) ตอ 

 

  

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 6 คน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณเปนที่ประจักษในดานการแพทยหรือการสาธารณสุข 
กฎหมาย นิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน การคุมครองสิทธิสตรี
หรือสิทธิเด็ก การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และดานอ่ืน
ที่เปนประโยชนในการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ดานละ 
1 คน 

กรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงต้ัง จํานวน 1 คน 

ผูชวยเลขานุการ ขาราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงต้ัง จํานวน 2 คน 



              พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรา 18 อํานาจหนาที ่

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

ดําเนินใหมีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 

 

ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรตามมาตรา 10 (1) และมาตรการ 
ตามมาตรา 10 (2) 

กําหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบ การลด และเลิก
การบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ และการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี แลวรายงานผล
ตอคณะกรรมการ 

เสนอแนะและประสานงานสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
เอกชน เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 

เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและมาตรการตางๆ ในการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟู
สุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ ตอคณะกรรมการ 

ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพ 
ของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
ตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
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3. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด (24 คน) 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 21 องคประกอบ 

ประธาน ผูวาราชการจงัหวัด 

รองประธาน 

1. อัยการจังหวัด 
2. ปลัดจังหวัด 
3. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต  
    จังหวัดซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมาย 
5. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบ 
    ในเขตจังหวัด 
6. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขต  
    จังหวัด 
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
8. ประชาสัมพันธจังหวัด 
9. สรรพสามิตพ้ืนที่ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง 
10. ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาพ้ืนที่ 
      ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด 
11. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดซ่ึงผูวา 
      ราชการจังหวัดแตงต้ัง จํานวน 3 คน 
 

รองผูวาราชการจงัหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 

กรรมการ 
โดยตําแหนง 

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 6 คน 

ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ 
มีประสบการณเปนที่ประจักษในดานการแพทยหรือการสาธารณสุข 
กฎหมาย นิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน การคุมครองสิทธิสตร ี
หรือสิทธิเด็ก การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และดานอ่ืน
ที่เปนประโยชนในการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 

กรรมการและเลขานุการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

ผูชวยเลขานุการ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
แตงต้ังจํานวน 2 คน 
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มาตรา 23 อํานาจหนาที ่
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6. 

ดําเนินการใหมีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

 

ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรตามมาตรา 10 (1) และมาตรการ 
ตามมาตรา 10 (2) 

กําหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบ การลด และเลิก
การบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ และการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี แลวรายงานผล
ตอคณะกรรมการ 

ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และประสานงานสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและมาตรการตางๆ ในการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟู
สุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ ตอคณะกรรมการ 

ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพ 
ของผูไมสูบบุหร่ี และการบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพของผูเสพติดผลิตภัณฑยาสูบ 
ตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
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