
กฎหม�ยส�มัญประจำ�บ้�น กองบรรณาธิการ

พ.ร.บ. 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ’ 60 
ห้ามโฆษณาและจ�าหน่ายยาสูบ 
แก่เด็กอายุต่�ากว่า 20 ปี

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ นับเป็นมาตรการ
สากลในข้อก�าหนดว่าด้วยอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  
ขององค์การอนามัยโลก ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 179 ประเทศ 
รัฐภาคี โดยข้อก�าหนดควบคุมของกฎหมายฉบับน้ีถือเป็น 
มาตรการเดียวกันกับท่ีประเทศต่างๆ ได้บัญญัติใช้กัน  
เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหร่ีซึ่งมี 
แนวโน้มมากขึ้นในปัจจุบัน 

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 เวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา 
ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�า
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีหลายประการ อาทิ 

1. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ  ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

2.  ห ้ าม ผู ้ ใดขายหรือให ้ ซ่ึ งผ ลิตภัณฑ ์ยาสูบ 
แก่บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ในกรณีท่ีม ี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซ้ือหรือผู้รับการให้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ให้ผู้ขายหรือผู้ให้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงอายุ ของบุคคลนั้นก่อน แล้วแต่กรณี

ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรอืยินยอมให้บุคคลอายตุ�า่กว่า 
สิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให ้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
หากฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน  
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หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
3. ห้ามผู ้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะ 

เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบแพร่หลาย หรือเพื่อเป็นการจูงใจสาธารณชน 
ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

4. ห้ามผูใ้ดขายผลติภณัฑ์ยาสูบในสถานท่ี ดงัต่อไปนี้
(1) วัดหรอืสถานท่ีส�าหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยา 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

(3) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 
แห่งชาติ

(4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
(5) สถานท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด 

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
รั ฐมนตรี โ ดยค� าแนะน� าของคณะกรรมการ  

อาจประกาศก�าหนดระยะห่างจากสถานทีต่ามวรรคหนึง่ 
เพื่อมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะห่าง 
ดังกล่าวก็ได้ ในการนี้ ให้มีการจัดท�าเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตพื้นที่ที่ก�าหนดดังกล่าวด้วย  
หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ในกรณีที่ผู ้ฝ่าฝืนข้อ 2, 3 และ 4 เป็นผู้ผลิตหรือ 
ผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า  
ของโทษที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น

5. ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท�าการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

6. ห้ามผู้ใดแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ์หรือส่ิงอื่นใด 
โดยท�าให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นช่ือหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือช่ือหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต
หรือผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ เพื่อการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์  
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือป้ายโฆษณา

(2) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง 
การละเล่น การประกวด การแข่งขัน การให้บริการ  
หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(3) ในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพื่อโฆษณา 
หรือท�าการสื่อสารการตลาดได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

หากฝ่าฝืนข้อ 5 หรือ ข้อ 6 จะต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากการกระท�าความผิดดังกล่าว 
เป็นการกระท�าของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
ยาสบู ผูร้บัท�าการโฆษณา หรือผูท้�าการสือ่สารการตลาด 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือท�าการสื่อสาร 
การตลาด ทั้งนี้ ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ นอกจากน้ี ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 
ปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
หรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง 

7.  ห ้ามผู ้ ใดผลิตหรือน�าเข ้าผลิตภัณฑ ์ยาสูบ  
เพือ่ขายในราชอาณาจกัร ประเภทบหุรีซ่กิาแรตทีม่ขีนาด
บรรจุต�่ากว่ายี่สิบมวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ 
ซิกาแรต 

ห้ามไม่ให้มกีารแบ่งขายผลติภณัฑ์ยาสบูประเภทบหุรี่
ซิกาแรต 

การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศ
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ 7 วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 
300,000 บาท ฝ่าฝืนข้อ 7 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

8. เมื่อรัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
ประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ท�างาน หรือ 
ยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด�าเนินการจัดให้
สถานที่หรือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ 
ดังต่อไปนี้
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* “ผลติภณัฑย์าสบู” หมายความวา่ ผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนประกอบของ
ใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum)  
และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคติน 
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า 
หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ผล
เป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน 
ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่

(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับการสูบบุหรี่

(3) มสีภาพและลกัษณะอืน่ใดตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

หากผู ้ด�าเนินการไม ่ปฏิบั ติตาม จะมีความผิด  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ทัง้นี ้เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ 
คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติคุ ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติ
หลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งท�าให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร ประกอบกับประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น สมควรปรับปรุง
กฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อก�าหนดมาตรการควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสบู และยกระดบัการคุม้ครองสุขภาพอนามยั
ของประชาชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึง่เป็นทรัพยากร 
ที่ส�าคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและสอดคล้อง
กับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว 

นอกจากนี้ สาระส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ก�าหนดให้
มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 23 คน 
มีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และยังให้มี
คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู กรงุเทพมหานคร 
และคณะกรรมการควบคมุผลติภัณฑ์ยาสบูจงัหวดัเพิม่ขึน้ 
เพื่อดูแลให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

ทัง้นี ้มผีูเ้กีย่วขอ้งหลายฝา่ยเหน็วา่ขอ้บญัญตัต่ิางๆ 
ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของนักสูบ
หนา้ใหมใ่หล้ดนอ้ยลง เนือ่งจากมกีารหา้มจ�าหนา่ยบหุรี ่
แยกมวนขาย และราคาต่อซองท่ีสูงจะช่วยลดการอยากสูบ 
ของเด็กและเยาวชนลง อีกท้ังกฎหมายนี้จะป้องกัน 
ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ที่ตนเองไม่ได้สูบ 
ให้ลดน้อยลงตามไปด้วย 
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  ท�าไมต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้

เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ได้ ใช้ 
บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงท�าให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ 
การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก  
ดงันัน้ สมควรปรับปรุงกฎหมายทัง้สองฉบบั เพือ่ก�าหนดมาตรการควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นทรัพยากร 
ท่ีส�าคัญของชาติ  ให้มีประสิทธิภาพย่ิง ข้ึนและ
สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว

มีผลบังคับใช้  
4 ก.ค. 2560 
เป็นต้นไป

ห้ามขายหรือให้บุหร่ีแก่ผู้ท่ีมีอายุต่�ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

ฝ่าฝืน = จ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ห้ามจ้างวานให้ผู้ท่ีมีอายุต่�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขายบุหร่ี

ฝ่าฝืน = จ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ห้ามแบ่งขายบุหร่ีเป็นมวน

ฝ่าฝืน = ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

ข้อมูลจาก : พ.ร.บ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ส�ระสำ�คัญ 
ของการแก้ไข 

และปรับปรุงกฎหมาย

ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ 
พ.ศ. 2560
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ห้ามขายบุหร่ีออนไลน์

ฝ่าฝืน =  จ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ห้ามแลก แจก แถมบุหร่ี  
กับสินค้าและบริการอ่ืน

ฝ่าฝืน = ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

ห้ามขายบุหรี่ในวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก  

และสถานที่อื่นที่มีการประกาศ

ฝ่าฝืน = ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ห้ามแสดงสินค้าบุหร่ี ณ จุดขาย

ฝ่าฝืน = ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

ห้ามโฆษณา หรือ 
ท�าการส่ือสาร 
การตลาดสินค้าบุหร่ี
ฝ่าฝืน =  จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ

ไม่เกิน 500,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แต่ถ้าหาก
เป็นการกระท�าของผู้ผลิต 
ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ผู้รับท�าการโฆษณาหรือ 
ผู้ท�าการสื่อสารการตลาด 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรอื 
ปรบัไม่เกนิกึง่หนึง่ของค่าใช้จ่าย 
ทีใ่ช้ในการโฆษณาหรอื 
ท�าการสือ่สารการตลาด  
ทัง้น้ี ค่าปรบัต้องไม่น้อยกว่า 
1,500,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ นอกจากนี้  
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกิน 50,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือ 
จนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง

ห้ามเร่ขายบุหร่ี

ฝ่าฝืน = ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ห้ามสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี
ฝ่าฝืน = ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
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