
“ กฎหมายน่ารู้ เพือ่การเฝ้าระวังควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ ”
และเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

โดย นางสาวศิริพร กวินธัญสิริ ช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์



“ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบ ”



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีมี ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทา
แบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็น
ส่วนประกอบ ซ่ึงบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือ
โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

“สูบบุหรี”่ หมายความรวมถึง การกระทําใด ๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือ การครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย 

“เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ 

“เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น ที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

หมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(มาตรา 26 - 40)

หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
(มาตรา 41 - 46)



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

หมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

หมวด 4
การควบคุม
ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ

1. อายุของ
ผู้ซื้อและผู้ขาย

2. ลักษณะ
วิธีการขาย/
แจกจ่าย

3. สถานที่
ห้ามขาย

4. การโฆษณา/
ส่งเสริมการขาย

5. การอุปถัมภ์

6. หน้าที่ผู้ผลิต/

ผู้น าเข้า



มาตรการดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ห้ามขาย/ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคล
อายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

หากสงสัยอายุให้ขอดูบัตร/
หลักฐานแสดงอายุ

ห้ามใช/้จ้าง/วาน/ยินยอมให้บุคคล
อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

ขาย/ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

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

ม.26



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.27

ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามผู้ขายปลีกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
(1) ใช้เครื่องขาย จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(4) โดยแจก แถม ให้ หรือ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินคา้อื่น ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
(5) การลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
(6) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
(7) เร่ขาย ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
(8) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแขง่ขัน การแสดง เป็นการตอบแทนแก่ผู้ซือ้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
(9) แสดงราคา ณ จุดขายในลักษณะจูงในให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.36

ห้ามผู้ขายปลีกแสดงหรือยินยอมใหแ้สดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.39

ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต
ฝ่าฝืนมีปรับไม่เกิน 40,000 บาท



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบม.29

วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา

1 2 3

สถานบริการสาธารณสุข
และร้านขายยา

สถานศึกษา



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบม.29

สวนสาธารณะ

สถานที่อื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด

5

สวนสัตว์ สวนสนุก

4



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบม.30

ห้าม โฆษณา/ท าการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ห้ามแสดงชื่อ/เครื่องหมาย ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือของผู้ผลิต/ผู้น าเข้า 

เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.31



ห้ามน าชื่อ/เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือของ
ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อการโฆษณา
วรรค 2 ห้ามน าเข้าเพื่อขาย/โฆษณา/ขายผลิตภัณฑน์ั้นใน
ราชอาณาจักร

ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ชือ่/เครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑย์าสูบเป็นชื่อ/เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น 
ในลักษณะที่ท าให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ม.32

ม.33



ห้ามผลิต/ขาย/น าเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่าย/โฆษณาหรือท าการสือ่สารการตลาด
(1) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑย์าสูบ
(2) ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพตามที่ รมต. 

ประกาศก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
(3) หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม (1) และ (2)

1 2

ม.34



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบม.35

ห้าม ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ให้การอุปถัมภ์/ให้การสนับสนนุบุคคล

กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเอกชน ในลักษณะ

สร้างภาพลักษณ์ แทรกแซงนโยบาย โฆษณา ส่งเสริมการบริโภค

ฝ่าฝืน จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ทั้งนี้ต้อง

ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบม.35

เป็นการกระทําในระหวา่งผูป้ระกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกบักระบวนการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การบริจาค

การช่วยเหลือตามมนุษยธรรมกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง

ว.3 ห้ามเผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสาร 
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้างต้น
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

ข้อยกเว้น



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่



พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

การคุ้มครอง
สุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่

ม.41
ก าหนด 

ชื่อ/ประเภท 
เขตปลอดบุหรี่

ม.42
ห้ามสูบบุหรี่ใน
เขตปลอดบุหรี่ 

ม.43 สภาพและ
ลักษณะของ
เขตปลอดบุหรี่

ม.44 สภาพและ
ลักษณะของเขต

สูบบุหรี่

ม.45 
เครื่องหมายเขต

ปลอด/
เขตสูบบุหรี่

ม.46 การดูแล 
ห้ามปรามโดย
เจ้าของสถานที่



พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ม.41

สถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน ยานพาหนะ



1.เขตปลอดทัง้หมด + ระยะทาง 5
เมตรจากทางเขา้ออก

2.เขตปลอดทัง้หมด



3.เขตปลอดบหุรี่ทัง้หมดแต่สามารถจดั
ใหม้ีเขตสบูบหุรี่ในพืน้นอกอาคารและสิ่ง

ปลกูสรา้งได้

4.เขตปลอดบหุรี่ในพืน้ที่เฉพาะสว่นที่ระบ ุ
+ 5 เมตรจากพืน้ที่ท่ีระบ ุหรอืจากประตู
หนา้ต่าง ทางเขา้ ทางออก ท่อ หรอืช่อง

ระบายอากาศ











ห้ามสูบบุหรี่ใน เขตปลอดบุหรี่
ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ม.42



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ม.43

ผู้ด าเนินการไม่ปฏบิตัิตาม 

มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก



สถานทีส่าธารณะ ยานพาหนะ









พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ม.44

มีการแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

ไม่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก

มีสัดส่วนชัดเจน

สภาพและลักษณะอื่นใด
ตามที่ รมต.ประกาศก าหนด

แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการละ ละ เลิก



พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ม.46



“ ควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์”



พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล”์ หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยา วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

“โฆษณษา” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด

“การสื่อสารการตลาด” หมายความรวมถึง การกระทํากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย 
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรง





ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท



ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท



วันมาฆบูชา วันวสิาขบชูา วัน
อาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคาร
ทา่อากาศยานนานาชาติ

ห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากต้ังแต่เวลา
11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และต้ังแต่เวลา 17.00 

นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

ยกเว้น
1. การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
2. การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก าหนดเวลาเปิด

ปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท



อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ อาการมนึเมา

ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท



1.ใช้เคร่ืองขายอัตโนมัติ 2.เร่ขาย 3.ลดราคา (โปรโมช่ัน)

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

เติมเบียร์จากก้นแก้ว.mp4
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4. ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการ
แข่งขัน การแสดง การให้บริการ

5. แจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

หรือสินค้าอื่น

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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5.(ต่อ) แจกจ่ายในลักษณะเป็นตัวอย่างของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

5.(ต่อ) ก าหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการ
บังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฝ่าฝืนจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท



()

(๑) • ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

(๒)
• ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่น   

ด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม

การแสดงสินค้า การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ การตลาดแบบตรง

ฝ่าฝืนจ าคุกไม่เกนิ 1 ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท
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“การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้ เฉพาะ
การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง”     

สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้

ไม่เกนิร้อยละ 5
และไม่เกนิ 2 วินาที

ฝ่าฝืนจ าคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
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