


ชื่อคูมือ : คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บรรณาธิการ  :  นายแพทยชยนันท สิทธิบุศย และนางสาวเศรณีย จุฬาเสรีกุล

จัดพิมพโดย : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  88/21 ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ 
  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท  : 0 2590 3851 และ 0 2590 3852
พิมพที่  :  หางหุนสวนจํากัด ศรีศิริภัทร

ครั้งที่พิมพ : คร้ังที่ 1

จํานวนที่พิมพ : 500 เลม

คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดผานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคแลภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรคแลว ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562



คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ก

 คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการจัดทําแบบมีสวนรวม

ของหนวยงานและเครือขายท่ีเกี่ยวของในรูปแบบของคณะทํางานจัดทํา และพัฒนาคูมือ หรือแนวทาง

การดําเนินงานควบคุมยาสูบในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจัดแบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการควบคุมยาสูบ สวนที่ 2 สาระสําคัญ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ .ศ .  2560 ส วนท่ี 3 บทบาทหน าที่องค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน (อปท . )  กับการควบคุมยาสูบ 
และสวนที่ 4 แนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบตาม 5 มาตรการสําหรับองคปกครองสวนทองถิ่น

ซ่ึงกลุมเปาหมายที่จะนําไปใชประกอบการดําเนินการมี 2 กลุม คือ กลุมดําเนินการ ไดแก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทุกระดับ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (กระทรวงสาธารณสุข : สสจ.  สคร. และ สสอ. ฯลฯ)
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และนําไปสู การทําให สิ่ งแวดล อม และสังคมปลอดบุหร่ีอย างเป นรูปธรรม และครอบคลุมทุกพ้ืนที่

ในทิศทางเดียวกนัตอไป

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กรมควบคุมโรค

และคณะทํางานจัดทําฯ

ธันวาคม 2562



ข
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คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ค

การสูบบุหรี่เปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีทําใหเกิดการเจ็บปวยและโรครายแรง ซึ่งเปนสาเหตุของการเสียชีวิต
กอนวยัอนัควร เปนภยัสุขภาพตอตวัผูสูบเองและบุคคลรอบขาง และยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย 
ทาํใหรฐับาลตองเสียงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดูแลรกัษาเปนจํานวนมาก เมือ่พจิารณาการบริโภคยาสูบ

ของประชากรไทยในรอบ 20 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2534 - 2560) พบวาในชวง 10 ปแรก อัตราการบริโภคยาสบู

มแีนวโนมลดลงอยางชดัเจน กลาวคอื ในป พ.ศ. 2534 มปีระชากรไทยอาย ุ15 ปขึน้ไป ทีบ่ริโภคยาสบูคดิเปนอตัรา
รอยละ 32 (จํานวนผูสูบ 12.26 ลานคน) ในป พ.ศ. 2547 ลดลงเหลือรอยละ 22.98 (จํานวนผูสูบ 11.35 ลานคน) 

โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.7 ตอป แตในชวง 10 ปหลัง (พ.ศ. 2550 - 2560) อัตราการบริโภคยาสูบ
มีแนวโนมลดลงอยางชาๆ และคอนขางคงที่ จากป พ.ศ. 2550 ที่มีอัตราการบริโภคยาสูบรอยละ 21.22 (จํานวน

ผูสูบ 11.35 ลานคน) เปนรอยละ 19.1 (จํานวนผูสูบ 10.7 ลานคน) ในป พ.ศ. 2560 มีอัตราลดลงเฉล่ีย

รอยละ 0.2 ตอป นอกจากน้ียังพบวา จากสถานการณการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2560 

อัตราการสูบบุหรี่นอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตเทศบาลเล็กนอย คือ รอยละ 39.07 และรอยละ 35.61 ตามลําดับ 
โดยภาคใตมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด (รอยละ 24.5) รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 21.1)  

สวนการไดรับควันบุหรี่มือสองในสถานท่ีสาธารณะ พบวา ตลาดสด หรือตลาดนัด และรานอาหาร/ภัตตาคาร/

สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม เปนสถานที่ที่มีการพบเห็น/ ไดกล่ิน/พบเห็นกนบุหรี่มากท่ีสุด ทั้งนี้ 
การดําเนินงานท่ีผานมา แมมีความกาวหนามาเปนอยางดี แตอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน การเจ็บปวย

และเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจากยาสูบยังอยูในอัตราสูง

จากขอมูล และสภาพปญหาดังกลาว รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานท่ีใกลชิด
กับประชาชน มีอํานาจและบทบาทหนาที่สําคัญตอการพัฒนาสวนทองถิ่นในทุกดาน ทั้งการปกครอง 

การบริหารจัดการ งบประมาณ และทรัพยากรตางๆ รวมถึงการพัฒนาดานสาธารณสุขดวย กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ) จึงไดประสานความรวมมือใน

การดําเนินการควบคุมยาสูบ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม เมื่อป พ.ศ. 2560 โดยมี
การขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุมยาสูบแบบองครวม และแบบมีสวนรวม โดยรวมกันกําหนดแนวทาง

การดําเนินงานควบคุมยาสูบ ตาม 8 มาตรการ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมี อปท.ปลอดบุหรี่ตนแบบ
นํารอง จํานวน 8 แหง ป พ.ศ. 2561 ไดขยายผล อปท.ปลอดบุหร่ีนํารอง ครอบคลุม 12 เขตบริการสุขภาพ 

โดยคัดเลือกจาก อปท. ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูง อันดับที่ 1 - 2 ของแตละ

เขตบริการสุขภาพ เขตละ 1 - 2 จังหวัดๆ ละ 1 แหง รวมทั้งสิ้น 22 แหง และเพื่อใหการดําเนินงาน 

มีความสอดคลอง/เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ และสภาพการดําเนินการจริง จึงไดมีการปรับปรุงแนวทาง
การดําเนินงานควบคุมยาสูบแบบมีสวนรวม จาก 8 มาตรการ เปน 5 มาตรการ และในป พ.ศ. 2562 เพื่อให

การดําเนินงานทุกพื้นท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสู การทําใหสิ่งแวดลอม และสังคมปลอดบุหร่ี

อยางเปนรูปธรรม จงึไดจดัทําคูมอืการดาํเนนิการควบคุมยาสูบสาํหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่มเีนือ้หาสาํคัญ 

4 สวน ไดแก สวนที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการควบคุมยาสูบ สวนที่ 2 สาระสําคัญ พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560  สวนท่ี 3 บทบาทหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กับการควบคุมยาสูบ 
และสวนท่ี 4 แนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบ ตาม 5 มาตรการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมไปกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อนําไปสู ความครอบคลุม ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

การสรางความเขมแข็งในการดําเนินการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระดับพื้นที่ตอไป





คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1

  ความเปนมาและความสําคัญ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับบทบาทท่ีเก่ียวของ

 การปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยไดเริม่ววิฒันาการมาต้ังแตสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

  เจาอยูหัว พระองคทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2440 จนกระทั่ง

  ปจจุบัน

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกจัดขึ้นบนพ้ืนฐานแนวความคิดในการพัฒนาระบอบการปกครอง
   แบบประชาธิปไตย สามารถใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหาร

  จัดการทองถิ่น รัฐบาลจึงไดมอบอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเอง เปนวิธีของการกระจายอํานาจ

  ทางการปกครอง
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญท่ีจะเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานและสนับสนุน
  การดําเนินงานควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง และดําเนินงานอยางมี

   ประสิทธิภาพ 

ซึ่งในป พ.ศ. 2560 – 2561 กรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบไดประสาน

ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย
ท่ีเกี่ยวของ ขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุมยาสูบแบบองครวมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยในป พ.ศ. 2560 

มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบ ตาม 8 มาตรการ โดย อปท. และได อปท.ปลอดบุหรี่ตนแบบนํารอง 
จํานวน 8 แหง และในป พ.ศ. 2561 ไดขยายผล อปท.ปลอดบุหรี่นํารอง ครอบคลุม 12 เขตบริการสุขภาพ โดยคัดเลือก

จาก อปท. ที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีอัตราการบริโภคยาสูบสูง อันดับที่ 1 - 2 ของแตละเขตบริการสุขภาพ เขตละ 

1 - 2 จังหวัดๆ ละ 1 แหง รวมทั้งสิ้น 22 แหง เพื่อใหเกิดการบูรณาการ การดําเนินการในพ้ืนที่ และนําไปสูการขยายผล

สูความครอบคลุม และการเปนสังคมปลอดบุหรี่อยางแทจริง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับกฎหมายที่เกี่ยวของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่อยู ใกลชิดกับประชาชน
ในทองถิ่น โดยมีกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นท่ีบัญญัติขึ้นเพ่ือจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการกระจาย

อํานาจจากสวนกลางไปสูยังทองถ่ิน ซึ่งมีอํานาจและบทบาทสําคัญตอการพัฒนาสวนทองถ่ินในทุกดาน ทั้งการปกครอง 

การบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากรตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและการสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 55 รัฐตองดําเนินการ

  ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรู
  พื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนา

  ภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ตองครอบคลุม

  การสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย รัฐตอง

  พัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
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  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (19)  
   ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ี ในการจัดระบบการบริการ
   สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง รวมถึงการสาธารณสุข การอนามัย
   ครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

ผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ

 การบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ เปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยและโรครายแรง อันเปนสาเหตุ

ของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ที่สําคญัยังสงผลกระทบดานตางๆ อาทิ

  ดานสุขภาพ ทั้งตอผูสูบเองและบุคคลรอบขาง เปนสาเหตุของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 
   ที่มีปจจัยเสี่ยงดานการบริโภคยาสูบ ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง การติดเช้ือ

   ทางเดินหายใจสวนลาง โรคถุงลมปอดอุดกั้น วัณโรค และโรคมะเร็ง เปนตน

  ดานเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหรัฐบาลตองเสียงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดูแลรักษา
   เปนจํานวนมาก นอกจากนี้การตลาดเชิงรุกของธุรกิจยาสูบ ไดมีผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม

   ที่มีความดึงดูดใจและทันสมัย โดยเฉพาะรูปราง/อุปกรณแปลกตา มีกลิ่นหอม มีรสชาติหลากหลาย 
   และสามารถเขาถึงไดงาย โดยผานส่ืออินเตอรเน็ตและสังคมออนไลนตางๆ ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมเด็ก
   และเยาวชน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีอยากรูอยากลอง อันเปนเหตุที่ทําใหผลิตภัณฑยาสูบไดถูกนํามา

   ใชกันอยางแพรหลาย และยังเปนสาเหตุหลักในการเกิดโรคท่ีคุกคามชีวิตของประชาชนอยางท่ีได
   กลาวไวขางตน

  สถานการณการบริโภคยาสูบของประเทศไทย

  สถานการณการบริโภคยาสูบของประเทศไทยในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ระหวางป พ.ศ. 2534 - 2560 
โดยศึกษาขอมูลจากฐานขอมูลการสํารวจระดับชาติของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดแก โครงการสํารวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2534, 2539, 2544, 2552, 2556, 2558 และโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ

ด่ืมสุรา พ.ศ. 2547, 2550, 2541, 2557 และ 2560 โดยผลการสํารวจคร้ังลาสุด ป พ.ศ. 2560  พบวา
 จํานวนประชากรไทยท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป รวมท้ังหมด 55.9 ลานคน เปนผูสูบบุหร่ี 10.7 ลานคน 

   (รอยละ 19.1) 
  ผูอยูอาศัยนอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาในเขตเทศบาล โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง

   ของนอกเขตเทศบาลสูงกวาในเทศบาลเล็กนอย คือ 39.07 และ 35.61 ตามลําดบั

 อัตราการสูบบุหรี่ในแตละภาคของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง ภาคใตมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด 

   รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร

 ในป พ.ศ. 2560 10 จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูง ไดแก 1) กระบี่ , 2) นครศรีธรรมราช ,  3) สตูล,
   4) สกลนคร, 5) ระนอง , 6) สงขลา,  7) อุดรธานี, 8) สุราษฎรธานี, 9) พัทลุง  และ 10) ตรัง 

   ตามลําดับ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 : อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15ปขึ้นไป พ.ศ. 2560 จําแนกตามรายจังหวัด 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2560)
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 ทัง้นี ้เมือ่พิจารณาแนวโนมพฤตกิรรมการสูบบุหรีข่องประชากรไทยอายุ 15 ปขึน้ไป ระหวางป พ.ศ. 2534 – 2560  

พบวา
 อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แตในชวง 10 ปหลัง อัตราการสูบบุหรี่ มีแนวโนมลดลง

อยางชาๆ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2  : จํานวน และอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ป พ.ศ. 2534 – 2560

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2534 – 2560)

 อัตราการสูบบุหรี่ในแตละภูมิภาคของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ือง ภาคใตยังมีอัตราการสูบบุหร่ี
ท่ีสูงที่สุด รอยละ 24.5 รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.1 ภาคกลาง รอยละ 17.6 ภาคเหนือ 

รอยละ 17.1 และกรุงเทพมหานคร รอยละ 15.4 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3  : จํานวน และอัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากรไทย ป พ.ศ. 2534 – 2560

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2534 – 2560)
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   ผูอยูอาศัยนอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาในเขตเทศบาลในทุกรอบการสํารวจ โดยอัตรา

การสูบบุหรี่ของนอกเขตเทศบาล รอยละ 39.07 สวนในเขตเทศบาล รอยละ 35.61 ตามลําดับ ดังภาพที่ 4

 ประเทศไทยไดดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนานกวา 30 ป โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน

ท้ังจากภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงผลใหอัตราการบริโภคยาสูบมีแนวโนม

ลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีเครื่องมือที่สําคญัในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ดังนี้
  1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

  2. กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO - FCTC)
  3. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก (MPOWER)

  4. แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ  (ปจจุบัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 – 2562)
  5. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ (คผยช.) 

  6. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด (คผยจ.) และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

   กรุงเทพมหานคร (คผย.กทม.)

 ทั้งนี้ การดําเนินงานท่ีผานมา แมมีความกาวหนามาเปนอยางดี แตอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน
การเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากยาสูบยังอยูในอัตราสูง จึงจําเปนตองพัฒนาการควบคุมยาสูบใหเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งในการดําเนินการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน มีอํานาจและบทบาทสําคัญ

ตอการพัฒนาสวนทองถ่ินในทุกดาน ทั้งการปกครอง การบริหารจัดการ งบประมาณ และทรัพยากรตางๆ รวมไปถึง

การพัฒนาดานสาธารณสุขดวย 
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ภาพที่ 4  : อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปขึ้นไป พ.ศ. 2534 - 2560 จําแนกตามเขตการปกครอง

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2534 – 2560)
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 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม 2 ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งใชบังคับ

มาเปนเวลานาน รวมท้ังมีบทบัญญัติหลายประการ ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนผลทําใหการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบและการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนจากพิษภัยที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑยาสูบ ไมสัมฤทธิ์ผล
เทาที่ควร ดังน้ัน จึงไดมีการปรับปรุง แกไข และจัดทํากฎหมายฉบับใหมขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน การควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ และยกระดับการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ของชาติ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  บทนิยามที่เก่ียวของตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

“ผลิตภัณฑยาสูบ” (Tobacco Product) หรือยาสูบ หมายความถึง ผลิตภัณฑใดๆ ก็ตามท่ีมี “ใบยาสูบ” ลตภ ฑ ดๆ กตา ท าสู

หรือมี “สารนิโคติน” เปนสวนประกอบห สา คต ส ก  ที่มีวัตถุประสงคไวใชบริโภค โดยวิธีการสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปา หรือพนบ
เขาไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อใหไดผลเปนเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา ตามกฎหมายวาดวยยา

ผลิตภัณฑยาสูบ มีอะไรบาง

ผลิตภัณฑยาสูบ สามารถแบงประเภทตามลักษณะทางกายภาพ หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ ออกเปน 3 ประเภท 

ดังน้ี
  1. ผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควันู  สามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุม ไดแก    

1.1 บุหรี่โรงงาน หรือ ที่มักเรียกกันวา บุหรี่บรรจุซอง “บุหรี่ซิกาแรต” ทั้งนี้ไมวาบุหรี่นั้นมี หรือ

ไมมีกนกรอง (Filter) ก็ตาม บุหรี่ที่ผลิตและขายในประเทศไทย มีมากถึงกวา 10 ยี่หอ โดยย่ีหอที่รูจักกันแพรหลาย

โดยทั่วไป เชน กรองทิพย, กรุงทอง, สายฝน, Wonder และ SMS เปนตน ทั้งนี้ยังไมรวมบุหร่ีที่ผลิต และนําเขาจาก
ตางประเทศอีก ถึงกวา 30 ยี่หอ โดยย่ีหอที่รูจักกันแพรหลาย และสามารถพบเห็นการจําหนายไดในทองตลาด เชน 

Marlboro, L&M  เปนตน 

1.2 บุหรี่มวนเอง เปนบุหรี่ที่ผูสูบนํายาเสน หรือยาเสนปรุง มวนเขากับกระดาษ ใบตอง ใบจาก ใบบัว 
หรอืใบพชือืน่ แลวนาํมาสบู ในอดีตจะพบเหน็การสบูบหุรีป่ระเภทนีอ้ยูมากเฉพาะในกลุมผูสบูทีส่งูวยัเทานัน้ แตในปจจบุนั

กลบัพบวา มผีูทีส่บูบุหรีใ่นทกุชวงอายหุนัมาสบูบหุรีป่ระเภทนีม้ากขึน้ เนือ่งจากราคาจาํหนายของบหุรีม่วนเองถกูกวาบุหร่ี

โรงงานที่วางจําหนายอยูในทองตลาด

   1.3 ผลิตภัณฑยาสูบมีควันชนิดอื่นๆ

- บุหร่ีซกิาร เปนบุหรีท่ีน่าํเอาใบยาแหง หรอืยาอดั มามวนกบัใบยาสบู บหุรีซ่กิาร ทีม่จีาํหนายและบรโิภค

ในประเทศไทยสวนใหญ นําเขามาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากกลุมประเทศแถบละตินอเมริกาหรือกลุมประเทศ
ในแถบทวีปยุโรป

- ไปป เปนผลติภณัฑยาสบูประเภทหนึง่ แตเรามกัจะพบเห็นเฉพาะการสบูไปป ในฉากแสดงของภาพยนตร

หรือละครเปนสวนใหญ เนื่องจากตัวอุปกรณสูบของไปป ทํามาจากเหงาหรือรากของตนไมแหงที่มีความแข็ง เนื้อแนน 

มีรูระบายอากาศนอย เก็บความรอน และทนตอความรอนที่เกิดจากการเผาไหมใบยาสูบไดดี ดวยเหตุผลน้ี จึงทําใหไปป

มีราคาแพงจึงไมเปนที่นิยมสูบในกลุมนักสูบของประเทศไทย
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   - ผลิตภัณฑที่สูบควันผานน้ํา ที่มักพบเห็นกันกลุมผลิตภัณฑประเภทน้ีที่ แพรหลายในปจจุบัน คือ 

บารากู หรือ ชิชา โดยเฉพาะกลุมวัยรุน มักนิยมสูบบารากูกันมาก เพราะมีกากนํ้าตาลเปนสวนประกอบ ทําใหมีรสหวาน 
และมีการปรุงแตงกล่ินใหมีกลิ่นหอม คุณสมบัติพิเศษอีกประการหน่ึงของการสูบบารากู คือ สามารถสูบไดพรอมกัน
หลายคนในคราวเดียว จึงกลายเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในการสังสรรคของกลุมวัยรุน 

 1.4 ผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควันอื่นๆ กลุมผลิตภัณฑในกลุมนี้สวนใหญเปนผลิตภัณฑเฉพาะถิ่น หรือ

บางพ้ืนที ่เชน ขีโ้ย เปนบุหรีพ่ืน้เมืองท่ีพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย และตลอดแนวชายแดนของสหภาพเมียนมาร 

2. ผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันู
  เปนการนําเอายาเสน หรือยาเสนปรุงมาบริโภคดวยวิธีการตางๆ เชน การจุกปาก การสูดทางจมูก หรือ

การเค้ียว ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนวิธีการบริโภคโดยวิธีการที่ไมเกิดการเผาไหม จึงทําใหไมมีควัน ผลิตภัณฑยาสูบประเภทน้ี  

ไดแก ยาสูบชนิดไมมีควันแบบด้ังเดิม ยานัตถุใชสูดทางจมูก ยาเสนใชเคี้ยว อม หรือจุกมุมปาก หรือกระพุงแกม เชน Snus 

หมากหรือพลู ที่มีสวนประกอบหลักเปนยาเสน

3. ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม และรูปแบบอื่นๆู ู ู ๆ
  การแขงขันทางดานการตลาด และความตองการท่ีเพิม่มากข้ึนของผูบรโิภค ผูประกอบการ หรอืผูผลิตผลติภณัฑ

ยาสูบ จึงตองพยายามคิดคน แสวงหาผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหมเพื่อดึงดูด สรางความสนใจใหลูกคาบริโภคมากขึ้น 
รวมท้ังเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาเดมิ และลูกคารายใหม ประกอบกับเปนการสรางความสามารถใน การแขงขัน

ดานการตลาดกับบรษิทัคูแขง จงึเปนทีม่าของการถือกาํเนดิของผลิตภณัฑยาสูบรูปแบบใหมๆ  ออกมาเร่ือยๆ เชน บหุรีชู่รส 
บุหรีท่ีป่รงุขึน้โดยแตงกลิน่ใหมรีสของผลไมตางๆ หรอืกล่ินวนลิา ชอ็คโกแลต เปนตน โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่ใหกลุมผูหญงิ 

เด็ก หรือเยาวชน ซึ่งถือเปนกลุมนักสูบหนาใหม ไดลองสูบบุหรี่หรือใชผลิตภัณฑยาสูบ โดยตัวอยางผลิตภัณฑยาสูบ
รูปแบบใหม และรูปแบบอ่ืนๆ  ดังภาพดานลาง   

ยาเสนเคี้ยว (Snus) : ยาสูบชนิดอม

แลวคายกากใบยาสูบท้ิง เมื่อรสชาดใบยาสูบจืดลง บรรจุในถุง มีทั้งชนิดแผน เม็ด และแทง

 Cloud Stones เครื่องสูบไอหิน
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บุหรี่ชูรส โดยสวนใหญจะมีรสตางๆ เชน วนิลา  สตรอเบอรี่ กานพลู  เปนตน

IQOS เปนผลิตภัณฑที่ใชความรอนจากแกนกลาง แทนการเผาใบยาสูบ

บุหรี่ไฟฟา

บารากูไฟฟา
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** ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหมและรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ ตามกฎหมายของประเทศไทย ในปจจุบันกําหนด

มาตรการควบคมุไวชดัเจน ไมวาจะเปนมาตรการหามจําหนาย หรอืมไีวใหบริการ รวมทัง้มาตรการหามนาํเขา เพ่ือจําหนาย 
และใหบริการลูกคาในประเทศไทยดวย

“ผู ประกอบการ” หมายความวา ผู ผลิตู ลต หรือ ผู นําเขาผลิตภัณฑยาสูบู า า ลตภ ฑ าสู  และใหหมายความรวมถึง
ผูไดรับใบอนุญาตขายยาสูบสําหรับการขายสงตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตู ด ุญาต า าสู สาห กา า ส ตา กฎห า าด ภา ส สา ต

  ผูผลิต หมายถึง ผูที่ทํา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินคาหรือทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ใหมีขึ้นซึ่งสินคาไมวาดวยวิธีใดๆ แตมิใหหมายความรวมถึง 
   1) การผลิตยาสูบ จํานวนไมเกิน 500 กรัม หรอื

   2) การผลิตยาเสน จํานวนไมเกิน 1 กิโลกรัม เพื่อบริโภคเอง

ผูนาํเขา หมายความวา ผูนาํเขามาในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวาดวยศลุกากร ซึง่สินคาตามพระราชบญัญตัิ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ผูไดรับใบอนุญาตขายยาสูบสําหรับการขายสงตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ดังตอไปน้ี
   ประเภทท่ี 1 :  ยาสูบ ครั้งหนึ่งจํานวน 1,000 มวน ขึ้นไป 

    ยาเสน ครั้งหนึ่งจํานวน  2 กิโลกรัม ขึ้นไป
    ยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจํานวน 200 กรัม ขึ้นไป

  “ผูมีสวนเก่ียวของ” หมายความวา บุคคลหรือองคกรที่ทําการแทนผูประกอบการ สมาคม หรือชมรม
ผูเพาะปลูก ผูบม ผูคาใบยาสูบ หรือสมาคมหรือชมรมผูคาผลิตภัณฑยาสูบ 

“สูบบุหร่ี” หมายความรวมถึง การกระทําใดๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑยาสูบ  หรอื
การครอบครองผลิตภัณฑยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย

   พฤติการณที่เขาขายเปนการสูบบุหรี่ ตองเปนการกระทําในลักษณะ ดังตอไปนี้

    1. สูบแลวพนควันออกมา
    2. การกระทําใดๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดควันหรือไอระเหย เชน จุดไฟท่ีบุหรี่แลวเกิดควนั

    3. การครอบครองผลิตภัณฑยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย เชน ผูที่สูบบุหรี่ไมดับบุหร่ี
       แตฝากใหผูอื่นถือไวแทน

“เขตปลอดบุหรี่” หมายความวา บริเวณที่หามสูบบุหรี่ 

  “เขตสูบบุหรี่” หมายความวา บริเวณที่จัดไวใหเปนที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่

  “โฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความ
เพื่อประโยชนในทางการคา 

“การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การกระทําในรูปแบบตางๆ โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ

การสรางขาว การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง การขาย หรือสงเสรมิ

การขายโดยใชบุคคลเปนการเฉพาะ และการตลาดในเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อขายสินคา               

หรือบริการ หรือสรางภาพลักษณ 
“ขอความ” หมายความรวมถึง ตัวอักษร ภาพ ภาพเคล่ือนไหว แสง  เสียง เคร่ืองหมาย หรือส่ิงอ่ืนใด ที่ทําให

บคุคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 

  “ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษ หรือส่ิงอื่นใดท่ีทําใหปรากฏขอความเก่ียวกับสินคา

ซ่ึงแสดงไวที่สินคา ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับสินคา ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ

บรรจุสินคาและใหหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือสําหรับใชประกอบกับสินคานั้น
  “ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือให เพื่อประโยชนในทางการคา



คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 11

  “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานท่ีสาธารณะ  บ

สถานที่ทํางาน หรือยานพาหนะ ที่เปนเขตปลอดบุหร่ี
 “สถานท่ีสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปได ทั้งนี้ ไมวาจะ

มีการเช้ือเชญิหรือตองจายคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 “สถานท่ีทํางาน” หมายความวา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรฐั และสถานประกอบการ 

ของเอกชนหรือสถานที่ใดๆ ที่บุคคลใชทํางานรวมกันตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ

  สาระสําคัญที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

 การดําเนินการเพ่ือควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

มีหลักการที่สําคญั โดยจําแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้

 สวนท่ี 1 การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

    ประเด็นที่ 1 : การหามขาย หรือใหผลิตภัณฑยาสูบ

มาตรา 26 หามผูใดขายหรือใหซึ่งผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ

   ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุของผูซื้อหรือผูรับการใหผลิตภัณฑยาสูบ ใหผูขายหรือผูใหซึ่งผลิตภัณฑ

ยาสูบแจงใหบุคคลดังกลาวแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของบุคคลนั้นกอน แลวแตกรณี

  นายซวยเปนพนกังานรานสะดวกซ้ือไดขายบหุร่ีใหกบันายดําอายุ 16 ป โดยท่ีนายซวยรูวา

นายดําอายุ 16 ป นายซวยมีความผิด
 กรณีทีน่ายซวยไมแนใจวานายดําอายตุํา่กวา 20 ปหรอืไม นายซวยตองขอดบูตัรประจําตวั
ประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของนายดําเสียกอนที่จะขายบุหรี่ให 

ความผิด : มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ความผิด : มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

กรณีตัวอย
าง

  ประเด็นที่ 2 : การหามใช จาง วาน หรือยินยอมใหเด็ก ขายหรือใหซึ่งผลิตภัณฑยาสูบ

   มาตรา 26 วรรคสาม
   หามผูใดใช จาง วาน หรือยินยอมใหบุคคลอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณขายหรือใหซึ่งผลิตภัณฑยาสบู
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  ประเด็นที่ 3 : การหามผูขายปลีก ขายผลิตภัณฑยาสูบดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

มาตรา 27 ในการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผูขายปลีก หามผูขายปลีกกระทําการอยางหนึ่งอยางใด

  ดังตอไปน้ี

  1) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย    
  2) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเครือขายคอมพิวเตอร

  3) ขายผลิตภัณฑยาสูบนอกสถานท่ีที่ระบุไวในใบอนุญาตขายยาสูบ

  4) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑยาสูบกับสินคาอื่น

   การใหบริการ หรือสิทธิประโยชนอื่น แลวแตกรณี  เชน นายขาวขายบุหรี่ โดยการแถมปากกา 1 ดาม

  5) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยกระทําการในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย
  6) ขายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบ หรือแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑยาสูบ

   แลวแตกรณี  เชน นายดําขายผงซักฟอก โดยแถมบุหรี่ 1 มวน

  7) เรขายผลิตภัณฑยาสูบ

  8) ใหหรือเสนอใหสิทธใินการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการ การชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิ
   ประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอ หรือสลาก หรือส่ิงอ่ืนใด
   เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซ้ือ เชน นางแดงขายบุหรี่ใหนายดําโดยแถมคูปองสะสม

   เพื่อมาซื้อบุหรี่ครั้งตอไปในราคาพิเศษ
  9) แสดงราคาผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจใหบริโภคผลิตภัณฑยาสบู

 นายดําผลิตยาเสนปรุงยี่หอใหม แลวแจกตัวอยางยาเสนปรุงยี่หอใหมนั้นใหกับชาวบาน

ที่เดินซื้อของบริเวณตลาดสดเพื่อทดลองสูบ

ความผิด : มีโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท

กรณีตัวอย
าง

  ความผิด  

     •  ฝาฝนมาตรา 27(1) - (3) มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท 

        หรือทั้งจําทั้งปรับ

      •  ฝาฝนมาตรา 27(4) - (6) และ 27(8) - (9) มีโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท 

     •  ฝาฝนมาตรา 27(7) มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท

 

  ประเด็นที่ 4 : การหามแจกจายผลิตภัณฑยาสูบ

มาตรา 28 หามผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบหรือเพ่ือใหผลติภัณฑ

ยาสูบแพรหลาย หรือเพื่อเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ
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  ประเด็นที่ 5 : สถานที่หามขายผลิตภัณฑยาสูบ

 มาตรา 29 หามผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบในสถานท่ี ดังตอไปนี้

  1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

  2) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และรานขายยา
  3) ตามกฎหมายวาดวยยา

  4) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

  5) สวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนสนุก

  6) สถานทีอ่ืน่ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑยาสบูแหงชาติ

ความผิด : มีโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท

 ความผิด : 

 •  มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (วรรค 1) 

    และ ปรับอีกวันละไมเกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติไดถูกตอง

 กรณีที่ เปนผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกผลิตภัณฑยาสูบ ผูรับทําการโฆษณา หรอืผูทําการส่ือสาร
การตลาด ทําการโฆษณาหรือทําการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ

 •  มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินก่ึงหน่ึงของคาใชจายที่ใชในการโฆษณา หรือทําการ
สื่อสารการตลาด ทั้งนี้ คาปรับตองไมนอยกวา 1,500,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (วรรค 2) และ

ปรับอีกวันละไมเกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบตัิไดถูกตอง

 

  ประเด็นที่ 6 : การหามโฆษณาหรือทําการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ

  กฎหมายหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบไวหลายกรณี ไดแก 
การหามทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ การหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบผานสื่อตางๆ การหามนําชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑอื่นใดท่ีไมใชผลิตภัณฑยาสูบ การหามโฆษณาแฝง การหามโฆษณา

สิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ

   6.1 การหามโฆษณาหรือทําการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสบู

  มาตรา 30 หามผูใดโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ

  6.2 การหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบผานส่ือตางๆ

 มาตรา 31 หามผูใดแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต

หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณหรือสิ่งอื่นใดโดยทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อหรือเคร่ืองหมาย
ของผลิตภณัฑยาสูบ หรอืชือ่หรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือผูนาํเขาผลิตภณัฑยาสูบ ทัง้นี ้เพือ่การโฆษณาผลิตภณัฑยาสูบ 

ในกรณีดังตอไปนี้

  1) ในสิ่งพิมพ เทปหรือวัสดุโทรทัศน ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือปายโฆษณา
  2) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร หรือในการแสดง การละเลน การประกวด การแขงขัน การใหบริการ หรือ

การประกอบกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
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  3) ในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช เพื่อโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดไดตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาต ิ

 ความผิด : 

  • ฝาฝนมาตรา 31(1) – (3) จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติไดถูกตอง

 กรณีที่ เปนผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกผลิตภัณฑยาสูบ ผูรับทําการโฆษณา หรือผูทําการส่ือสาร

การตลาด ทาํการแสดงชือ่หรือเครือ่งหมายของผลติภัณฑยาสบู แสดงชือ่หรอืเครือ่งหมายของผูผลติหรอื

ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณหรือสิ่งอื่นใดโดยทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อหรือ

เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ

  • มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินก่ึงหน่ึงของคาใชจายท่ีใชในการโฆษณาหรือ

ทําการสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ คาปรับตองไมนอยกวา 1,500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (วรรค 2) 

และปรับอีกวันละไมเกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาปฏิบัติไดถูกตอง

 ความผิด : 

  •  ฝาฝนมาตรา 32 วรรค 1 มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท

 กรณีที่ เปนผู นําเขาเพ่ือขาย โฆษณา หรือขายซ่ึงผลิตภัณฑตามมาตรา 32 วรรค 1 
ในราชอาณาจักร

  •  มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท

 

  6.3 การหามนาํชือ่หรอืเครือ่งหมายของผลิตภณัฑยาสูบไปแสดงบนผลิตภณัฑอืน่ใดท่ีไมใชผลติภณัฑยาสูบ

มาตรา 32 หามผูใดนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ ชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิต หรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ ไปแสดงบนผลิตภัณฑอื่นใดท่ีไมใชผลิตภัณฑยาสูบ หรือนําชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ

มาตัด ตอเติม หรือดัดแปลงขอความใหเปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑน้ัน เพ่ือการโฆษณาช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ

ยาสูบ หรือชื่อ หรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสบู
  หามผูใดนําเขาเพื่อขาย โฆษณา หรือขายซ่ึงผลิตภัณฑตามวรรคหน่ึงในราชอาณาจักร

  6.4 การหามโฆษณาแฝงผลิตภัณฑยาสูบ
  มาตรา 33 หามผูใดโฆษณาผลิตภัณฑที่ใชชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปนชื่อ หรือเครื่องหมาย

ของผลิตภัณฑนั้น หรือโฆษณาโดยการนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบมาตัดตอเติม หรือดัดแปลงขอความ

ใหเปนสวนหนึง่ของชือ่หรอืเครือ่งหมายของผลติภณัฑนัน้ ทัง้นี ้ในลกัษณะทีอ่าจทาํใหเขาใจไดวาหมายความถงึการโฆษณา

ผลิตภัณฑยาสูบ

ความผิด : มีโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
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  6.5 การหามโฆษณาส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ

  ทั้งนี้ นอกจากหามโฆษณาแลว ยังหามทําการสื่อสารการตลาด ผลิต ขาย นําเขาเพื่อขายหรือเพื่อแจกจาย
เปนการทั่วไปอกี

 มาตรา 34 หามผูใดผลิต ขาย นําเขาเพ่ือขายหรือเพื่อแจกจายเปนการท่ัวไป โฆษณาหรือทําการสื่อสาร
การตลาดผลิตภัณฑในราชอาณาจักร ดังตอไปน้ี

  (1) ผลิตภัณฑที่มีรูปลักษณะทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
  (2) ผลิตภัณฑที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย

   คําแนะนําของคณะกรรมการ

  (3) หีบหอผลิตภัณฑตาม (1) และ (2)

 ความผิด : 

 กรณีที่ 1 เปนผูผลิต นําเขาเพ่ือขายหรือเพื่อแจกจายเปนการท่ัวไป โฆษณา หรือทําการส่ือสาร

การตลาดผลิตภัณฑตามมาตรา 34 (1)

  •  มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท

 กรณีที่ 2 เปนผูขายผลิตภัณฑตามมาตรา 34 (1)

  •  มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท

 ความผิด : 

  •  มีโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท
 กรณีที่ ผู ผลิตหรือผู นําเขาผลิตภัณฑยาสูบแสดงหรือยินยอมใหแสดงผลิตภัณฑยาสูบ 

ณ สถานที่ขายปลีก

  •  มีโทษปรับไมเกิน 120,000 บาท

 

 

  ประเด็นที่ 7 : การลดแรงจูงใจของผูบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ

  การลดปริมาณผูบริโภคผลิตภัณฑยาสูบนั้น อาจทําไดดวยการหามมิใหผู สูบยาสูบเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ

หามโฆษณาหรือหามสงเสริมการขายดังที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนี้วิธีการลดปริมาณผู สูบยาสูบอีกวิธีหนึ่งคือ
การลดแรงจูงใจของผูสูบ โดยการหามผูขายปลีกแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก และการแสดงโทษและพิษภยั

หรือรูปภาพที่แสดงผลรายของการสูบไวที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ 

  7.1 การหามผูขายปลีกแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก

 มาตรา 36 หามผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบแสดงหรือยินยอมใหแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก

  7.2 การแสดงโทษและพิษภัยหรือรูปภาพที่แสดงผลรายของการสูบไวที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ

  มาตรา 38 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักรตองดําเนินการใหหีบหอผลิตภัณฑ
ยาสูบหรือผลิตภัณฑยาสูบมีขนาด สี สัญลักษณ ฉลาก รวมทั้งลักษณะการแสดงเคร่ืองหมายการคา สัญลักษณ รูปภาพ 

และขอความเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

กอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี
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  หามผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบท่ีมิไดจัดใหมีหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงเคร่ืองหมายการคา สัญลักษณ 

รูปภาพ และขอความ ตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง

 ความผิด : 

  •  ไมดําเนินการใหหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมีสภาพและลักษณะตามมาตรา 38 วรรค 1 

มีโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท

  •  ขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดจัดใหมีหีบหอผลิตภัณฑยาสูบที่มีสภาพและลักษณะตาม

มาตรา 38 วรรค 1 มีโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท

  ประเด็นที่ 8 : การปองกันการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบ

  มาตรา 39 วรรค 2

  หามไมใหมีการแบงขายผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต

ความผิด : มีโทษปรับไมเกิน 40,000 บาท

 สวนท่ี 2 การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี

เนือ่งจากเปนทีย่อมรบัในทางการแพทยวาควนับหุรีเ่ปนผลเสยีแกสขุภาพของผูสบูและผูทีไ่มสบูบหุร่ี ทีอ่ยูใกลเคียง
หลายประการ และอาจทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทําใหบางโรค เชน โรคหอบหืด 
หรือภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้น ดังน้ัน จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหไดรับควันบุหร่ี

โดยการออกกฎหมายประกาศกําหนดใหสถานทีส่าธารณะในบางสถานท่ีทีป่ระชาชนใชประโยชนรวมกนัเปนเขตปลอดบุหร่ี 

รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ใหแกผูที่เปนเจาของสถานท่ีตองดําเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่และประชาสัมพันธ หามปราบ

มิใหมีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ที่ตนเองรับผิดชอบอีกดวย ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

  ประเภทของเขตปลอดบุหรี่

 สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง กาํหนดประเภทหรือชือ่ของสถานท่ีสาธารณะ สถานทีท่าํงาน 
และยานพาหนะใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหร่ี

ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานที่สาธารณะ และท่ีทํางานท้ังภาครัฐและเอกชนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 

ไมใหมีเขตสูบบุหรี่ภายในบริเวณท่ีเปนอาคารและส่ิงปลูกสราง ยกเวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานท่ีราชการ 

รฐัวสิาหกิจ หรอืหนวยงานอ่ืนของรัฐ ทาอากาศยาน อาคารสนามบินนานาชาติ พืน้ทีส่าธารณะภายนอกอาคาร ทีก่ฎหมาย
อนุญาตใหจัดเขตสูบบุหรี่ได โดยลักษณะเขตสูบบุหรี่ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เจาของสถานที่สาธารณะ 

และที่ทํางาน  ทั้งภาครฐัและเอกชน มีหนาที่จัดและดูแลใหสถานท่ีสาธารณะและท่ีทํางานปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 สําหรับสถานท่ีที่ตองจัดเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศดังกลาวนั้น แบงออกเปน 4 กลุมสถานที่สาธารณะ สถานที่

ทํางาน และยานพาหนะ เปนเขตปลอดบุหรี ่ตามลกัษณะและรูปแบบการจดัสถานทีใ่หเปนเขตปลอดบหุรีเ่พือ่ความสะดวก

ในการพิจารณาจัดเขตปลอดบุหรี่ของผูดําเนินการ และผูใชบริการ
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 4 กลุมสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ไดแก

 กลุมที่ 1 เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด + ระยะทาง 5 เมตรจากทางเขา-ออก
    (ตรงกับ ขอ 3 ตามประกาศฯ)

    - สถานบรกิารสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบล    
     คลินิก รานขายยา เปนตน

    - สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรูและฝกอบรม เชน สถานศึกษาระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา  

     สถาบันกวดวิชา เปนตน
    - สถานที่สาธารณะอื่น เชน สถานรับดูแลหรือสงเคราะหเด็ก สนามเด็กเลน เปนตน

 กลุมที่ 2 เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดุ

 (ตรงกับ ขอ 4 ตามประกาศฯ)( )

    - สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เชน สปาเพื่อสุขภาพ สถานท่ีใหบริการนวดแผนไทย 
     นวดแผนโบราณ เปนตน

    - สถานศึกษา หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรูและฝกอบรม เชน สถานฝกอบรมอาชีพ อุทยาน
     การเรียนรู  หอศิลป เปนตน

    - สถานที่สาธารณะท่ีใชประโยชนรวมกัน เชน สนามกีฬา รานคา สถานบันเทิง รานอาหารมีระบบ
     ปรับอากาศ วัด ตลาด สวนสาธารณะ เปนตน

    - ยานพาหนะและสถานท่ีพักเพื่อรอยานพาหนะ เชน รถประจําทาง แท็กซี่ เรือ เครื่องบิน รถไฟ 

     ปายรอรถโดยสาร เปนตน

 กลุมที่ 3 เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตสามารถจัดใหมีเขตสูบบุหรี่ในพ้ืนที่นอกอาคารโรงเรือนุ ู ุ
 หรือสิ่งปลูกสรางไดู

 (ตรงกับ ขอ 5 ตามประกาศฯ)( )
    - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

    - สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรฐั

    - ทาอากาศยาน
 กลุมที่ 4 เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เฉพาะสวนที่ระบุ + 5 เมตรจากท่ีระบุ หรือจากประตูหนาตาง ทางเขาุ ุ ุ ู

 ทางออก ทอ หรือชองระบายอากาศ
 (ตรงกับ ขอ 6 ตามประกาศฯ)( )

    - พื้นที่ภายในและดาดฟาของอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสราง เชน หางสรรพสินคา 

     โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ทํางานเอกชน เปนตน
    - พื้นที่ใตหลังคา บริเวณชานชาลา เชน สถานีขนสง  สถานีรถไฟ ทาเรือโดยสาร เปนตน

    - บริเวณโถงพักคอย หอง หรือสถานที่ใชประโยชนรวมกัน เชน อาคารชุด  คอนโด  โรงแรม 

     หอพัก  รีสอรท  โฮมสเตย เปนตน

    - รานอาหารไมมีระบบปรับอากาศ
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ตัวอยางต า  วิธีการวัดระยะ กลุมที่ 1 : เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด + ระยะทาง 5 เมตร จากทางเขา-ออก

ตัวอยางต า   วิธีการวัดระยะ กลุมที่ 4 : เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เฉพาะสวนที่ระบุ + 5 เมตรจากพ้ืนที่ที่ระบุ 

หรือจากประตูหนาตาง ทางเขา ทางออก ทอ หรือชองระบายอากาศ

ภา
พป

ระ
กอ

บห
มา
ยเล

ข ๑
 

ภา
พป

ระ
กอ

บห
มา
ยเล

ข ๒
 

....
....

....
....

...
....

....
....

....
...

....
....

....
....

...

ภาภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ
พปพปปปพปพปปพปปปปปพปพปพปปปปปพปพปพปพปพปพปพปพปปพปพปปพปปพปพปปพปปปพพพพพ

ะะระะะะะ
กอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

บหบหบหหหบหบหบหบหบหหบหหบหบหบหหหหหหบหหหหหหหบหหหหหหหหหหบบบบ
มาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
ยเยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยล

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ๒

....
....

..
....

....
..

 

 

 

 

 

 

5 เมตร 

ประตูเขา-ออก 

หนาตาง /  
ชองระบายอากาศ 

 เขตปลอดบุหรี ่

5 เมตร 

5 เมตร 5 เมตร 

5 เมตร 

5 เมตร 



คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 19

 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ  

ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกําหนดใหสถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะใดเปน
เขตปลอดบุหรี่แลวนั้น ผูดําเนินการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ดังตอไปนี้
  1) จัดเขตปลอดบุหรี่ใหถูกตองตามกฎหมาย โดยมีสภาพและลักษณะตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ
   ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 (ฝาฝนปรับไมเกิน 50,000บาท)

  2) ประชาสัมพันธหรือแจงเตือนวาสถานที่นั้นเปนเขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล หามปราม หรือ
   ดําเนินการอื่นใด เพื่อไมใหมีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ (ฝาฝนปรับไมเกิน 3,000 บาท)

สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

  1) มีเครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเขตปลอดบุหร่ี

  2) ปราศจากอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ เชน ที่เขี่ยบุหรี่ ถังทรายดับบุหรี่ 
   ไฟแชค็ เปนตน

  3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
   ผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ

เครื่องหมาย : เขตปลอดบุหรี่ ( ในระยะ 5 เมตร )

อักษรขอความขนาดใหญเห็นไดชัดเจน 

   เชน : หามสูบบุหรี่ ในระยะ 5 เมตร           

No Smoking within 5 meters

เสนผานศูนยกลางของวงกลม

ไมนอยกวา 100 มม. (10 ซม.)
(วัดจากขอบนอกสุด )

พื้นผิว วัสดุพื้นหลงั

สีพื้นหลังตองทําใหเห็นสัญลักษณปลอดบุหรี่ 

และขอความชัดเจน
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เครื่องหมาย : เขตปลอดบุหรี่ที่ติด (ภายใน - ภายนอก) อาคารโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง 

เครื่องหมาย : เขตปลอดบุหรี่(ในยานพาหนะสาธารณะ) 

อักษรขอความขนาดใหญเห็นไดชัดเจน

เชน :หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษปรับ

ตามกฎหมาย

เสนผานศูนยกลางของวงกลม

ไมนอยกวา 100 มม. (10 ซม.)

(วัดจากขอบนอกสุด )

พ้ืนผิว วัสดุพื้นหลงั สีพื้นหลัง

ตองทําใหเห็นสัญลักษณปลอดบุหรี่

และขอความชัดเจน

เสนผานศูนยกลางของวงกลม

ไมนอยกวา 50 มม. (5 ซม.)
(วัดจากขอบนอกสุด )

 การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการ ในการแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี 

และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้

ติดแสดงไวโดยเปดเผย มองเห็นไดชัดเจน

  1) บริเวณพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางของสถานท่ีสาธารณะ ในจํานวนที่เหมาะสม

  2) ณ ทางเขาหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางของสถานท่ีสาธารณะ
  3) ภายใน และดาดฟาของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางของสถานท่ีสาธารณะ ในจํานวนที่เหมาะสม
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 ในกรณีผู ดําเนินการมีความจําเปนตองจัดเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ที่กฎหมายยกเวนใหสามารถ
จัดเขตสูบบุหรี่ได ตามขอ 5 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ 

สถานที่ทํางาน และยานพาหนะใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเปนเขตปลอดบุหรี่ หรือ
เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 นั้น ใหผูดําเนินการจัดเขตสูบบุหรี่โดยมีสภาพและลักษณะตามมาตรา 44 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ดังน้ี

  (1) มีเครื่องหมายติดแสดงไวใหเห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเขตสูบบุหรี่ (ภาคผนวก 7)

  (2) ไมอยูในบริเวณทางเขาออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะน้ัน หรือในบริเวณอื่นใดอันเปดเผยเห็นไดชดั

  (3) มีพื้นที่เปนสัดสวนชัดเจน โดยคํานึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไมมีลักษณะที่อาจกอใหเกิด      
   ความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น

  (4) แสดงสื่อรณรงคเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

   โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

  (5) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามท่ีรฐัมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

  ทั้งน้ี เปนเพียงคูมือในขอกฎหมายเบ้ืองตนเทานั้น หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถหาขอมูลได
จากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 หรือติดตอ โทร.02-590-3852 กลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความผิด : ไมจัดเขตสูบบุหรี่ใหถูกตองตามกฎหมาย มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ 
การพัฒนาสวนทองถ่ินในทุกดาน รวมถึงการจัดการดานสุขภาพ โดยมีสวนสําคัญที่เก่ียวของกับการควบคุมยาสูบ คือ 

บทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ดังนี้

  พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผู ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยออกเปนประกาศกระทรวง

การเขาสูตําแหนงพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 แบงออกเปน 2 ลักษณะ คอื

ลักษณะที่ 1 เปนโดยตําแหนง หมายถึง ใหเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล หรือเมืองพัทยา ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ฯ ขอที่ 6 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561)
  1) นายกองคการบริหารสวนจังหวดั

  2) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั
  3) นายกเทศมนตรี

  4) ปลัดเทศบาล

  5) ผูอํานวยการกองหรือสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

  6) ผูอํานวยการกองหรือสํานักการศึกษา
  7) ผูอํานวยการกองหรือสํานักสวัสดิการสังคม

  8) ผูอํานวยการกองหรือสํานักการแพทย

  9) ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
  10) นายกองคการบริหารสวนตําบล

  11) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

  12) นายกเมืองพัทยา

  13) ปลัดเมืองพัทยา

  14) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข เมืองพัทยา
  15) ผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอม เมืองพัทยา
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ลักษณะท่ี 2 เปนโดยไดรับมอบหมาย หมายถึง เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ และรับผิดชอบงาน 

ดานการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และงานดานการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยาท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูบังคับบัญชาใหเปนพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ฯ ขอที่ 6 และขอที่ 8)

  1) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
  2) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย

  3) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย แลวแตกรณี 
  4) รองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

  5) รองปลัดเทศบาลท่ีปลัดเทศบาลมอบหมาย
  6) พนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดเทศบาล ที่นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หรือ

ผูอํานวยการกองหรือสํานักมอบหมาย แลวแตกรณ ี

  7) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
  8) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

  9) พนักงานสวนตําบล ซึ่งปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย แลวแตกรณี
  10) รองนายกเมืองพัทยา ที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย

  11) รองปลัดเมืองพัทยา ที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย
  12) พนักงานเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติงานในเมืองพัทยา ที่นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ผูอํานวยการสํานกั

การสาธารณสุข หรือผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอมมอบหมาย แลวแตกรณี

 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

 ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งบัตรประจําตัวพนักงาน

เจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งขั้นตอน

ขอออกบตัรประจาํตวัพนกังานเจาหนาท่ีตามพระราชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ใหดาํเนนิการตามแนวทาง 

การยื่นคําขอ และการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
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  อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

 แบงออกเปน 2 สวน  ดังนี้

สวนท่ี 1 : การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบุ ู

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 ในการปฏิบัติหนาที่ตามหมวด 4 (การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ) ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

  1) เขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ

ของสถานท่ีนั้น หรือเขาไปในยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจคนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด 

ตามหมวด 4

  2) นําผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณเทาที่จําเปนไปเพื่อตรวจสอบ
  3) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑยาสูบหรือสิ่งอื่นใดท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิต 

การนําเขา  การขาย หรือการดําเนินการที่เปนการกระทําความผิด ตามหมวด 4 เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี

  4) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล

หรือวัตถุใดที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่หรือเพื่อการดําเนินคดี

  5) ถายภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเปนพยานหลักฐาน

 สวนท่ี 2 : การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรีุ่ ุ ู ู ุ
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ตามหมวด 5 (การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่) 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

 1) เขาไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ทํางาน ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามหมวด 5
 2) เรียกใหหยุดหรือเขาไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามหมวด 5 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสยั

วามีการกระทําความผิด
 3) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หรือ

วัตถุใดที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่หรือเพื่อการดําเนินคดี

 4) เรียกขอดูบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู และปรากฏรูปถายของผูถือบัตร

เพื่อบันทึกขอมูล ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรวามีการกระทําความผิด ตามหมวด 5
 5) ถายภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเปนพยานหลักฐาน

 6) ออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือใหชําระเงินคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระทําความผิด

ตามหมวด 5 ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกคําสั่ง และแบบของหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีรฐัมนตรี

ประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ
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 ตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ไดประสาน

ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงภาคีเครือขาย
ท่ีเก่ียวของ ในการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 

ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือน และบูรณาการการดําเนินงานควบคุมยาสูบในทุกภาคสวนแบบองครวม มีสวนรวม 

และเปนไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีมาตรการและแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

 มาตรการที่ 1 นโยบาย กลไกและการบริหารจัดการ เพื่อการควบคุมยาสูบ
มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี
  1.1 มีการประกาศนโยบายเพ่ือการควบคุมยาสูบ และส่ือสารใหทราบอยางทั่วถึง

  1.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบการดําเนินงานควบคุมยาสูบภายในหนวยงาน 
และในพืน้ที่ที่ อปท.รับผิดชอบเพือ่การขับเคลื่อนการดําเนินการในภาพรวม

  1.3 กําหนดประเด็น หรือมีการบูรณาการการควบคุมยาสูบ กับภาระงานประจําหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

ในแผนปฏิบัติงานของ อปท.

  1.4 มีการสํารวจ/จัดทําระบบขอมูล และบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
  1.5 ติดตามประเมินผล/สรุป/วิเคราะหผลการดําเนินการ เพื่อการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงาน 
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Social media

ข้ันตอนการดาํเนินงาน
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ตัวอยางแนวทางการดําเนินการสําคญัญ

 1.1 มีการประกาศนโยบายเพ่ือดําเนินงานควบคุมยาสูบ และส่ือสารใหทราบอยางท่ัวถงึ

ตัวอยางนโยบายต า า

นโยบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดบุหรี่ (อบจ./ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/อบต.)ุ ( / / / / )
ชื่อ..องคกรปกครองสวนทองถิ่น..

 1) (...ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..) เปนสถานท่ีเขตปลอดบุหรี่และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

  ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของอยางเครงครดั

 2) (...ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..) เปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งในและนอก

  เวลาราชการ รวมถึงการเขามาใชสถานที่ของบุคคลภายนอก

 3) (...ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..) ดําเนินการจัด/ปรับปรุงสภาพแวดลอมไมใหเอื้อตอการสูบบุหร่ี
 4) (...ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..) สนับสนุนการพิจารณารับบุคลากรที่ไมสูบบุหรี่เขามาทํางาน

  ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอันดบัแรก
 5) (...ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..) มีกระบวนการชวยเหลือบุคลากรในการลด ละ เลิกบุหร่ี

 6) (...ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..) สนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงานราชการ
  และชุมชนในการสรางคานิยมไมสูบบุหร่ี

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน.............. พ.ศ................

................................................................

(                                                )

 1.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบการดําเนินงานควบคุมยาสูบภายในหนวยงาน 

และในพ้ืนท่ีท่ี อปท.รับผิดชอบเพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินการในภาพรวม

  1.2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบดําเนินงานควบคุมยาสูบในหนวยงาน อปท. 
ประกอบดวย ผูบริหาร และเจาหนาที่ อปท.ที่เกี่ยวของ

ตัวอยางคําสั่งคณะทํางานต า คาส ค ทา า

คําสั่งหนวยงาน (อบจ./ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/อบต.)
ที่ .........../.............

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานควบคุมยาสูบในหนวยงาน

(อบจ./ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/อบต.)

------------------------------------------------------------

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการและดูแล

ใหสถานที่ทํางาน/อาคารส่ิงปลูกสรางของหนวยงาน รวมถึงหนวยงานในสังกัดเปนเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เก่ียวของ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ได มีแผนรวมดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับที่สอง 

พ.ศ. 2559 – 2562 ยุทธศาสตรที่ 5 ทําสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหร่ี โดยแผนดังกลาว ไดมีมติเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ  นัน้
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 เพื่อใหการดําเนินงานควบคุมยาสูบใหมีความครอบคลุม ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ       

พ.ศ. 2560 จงึขอแตงตัง้คณะทาํงานเพือ่ดาํเนนิงานควบคมุยาสบูในหนวยงาน (อบจ./ เทศบาลนคร/เทศบาลเมอืง/เทศบาล
ตําบล/อบต.) ดังนี้
  1. นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ประธาน
  2. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รองประธาน

  3. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองประธาน
  4. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   คณะทํางาน

  5. รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  คณะทํางาน

  6. ผูอํานวยการกอง.............................  คณะทํางาน
  7. ผูอํานวยการกอง.............................  คณะทํางาน

  8. ผูอํานวยการกอง.............................  คณะทํางาน
  9. ผูอํานวยการกอง.............................  คณะทํางาน

  10. ผูอํานวยการกอง.............................  คณะทํางาน

  11. ผูอํานวยการกอง.............................  คณะทํางาน/เลขานุการ
  12. ........................................................  คณะทํางาน และผูชวยเลขานุการ

โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้

 1) ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ
 2) กําหนดนโยบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดบุหร่ี
 3) จัดประชุม/อบรม ใหความรูเกี่ยวโทษ พิษภัยของบุหรี่ และสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานควบคุม

  ยาสูบของหนวยงาน กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
 4) จัดอาคารสถานท่ีภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และมีการแสดง

  เคร่ืองหมายปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ใหถูกตองตามกฎหมาย
 5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับหมาย

  1.2.2 มกีารแตงตัง้คณะทาํงาน/ผลกัดนั/ขบัเคลือ่นเพือ่เขาสูการแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานควบคมุ
ยาสูบในพื้นที่ที่ อปท. รับผิดชอบ ขึ้นอยูกับบริบทของพื้นที่ ประกอบดวย

 1.3.1 ผูบริหาร และเจาหนาที่ อปท.ที่เกี่ยวของ

 1.3.2 องคกรภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ เชน สถานศึกษา สนง.พม.จว. สสจ. สสอ.

   สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ตํารวจ อสม. เปนตน

 1.3.3 ภาคีเครือขายในพื้นที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน แกนนําชุมชน แกนนําเยาวชน เปนตน
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ตัวอยางคําส่ังต า คาส

คําสั่งหนวยงาน (อบจ./ เทศบาล/เทศบาลตําบล/อบต.)

ที่ .........../.............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อดําเนินงานควบคุมยาสูบ

ในพื้นที่กํากับดูแลของหนวยงาน (อบจ./ เทศบาล/เทศบาลตําบล/อบต.)

------------------------------------------------------------

  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการและดูแล
ใหสถานที่ทํางาน/อาคารส่ิงปลูกสรางของหนวยงาน รวมถึงหนวยงานในสังกัดเปนเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เก่ียวของ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ได มีแผนรวมดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับที่สอง 
พ.ศ. 2559 – 2562 ยุทธศาสตรที่ 5 ทําสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหร่ี โดยแผนดังกลาว ไดมีมติเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ นั้น

  เพือ่ใหดาํเนนิงานควบคมุยาสบูใหมคีวามครอบคลมุ ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
จึงขอแต งตั้ งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อดําเนินงานควบคุมยาสูบในในพื้นที่กํากับดูแลของหนวยงาน 

(อบจ./ เทศบาล/เทศบาลตําบล/อบต.) ดังนี้

  1. นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ประธาน
  2. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   รองประธาน

  3. ผูอํานวยการสถานศึกษา    กรรมการ/คณะทํางาน
  4. คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ/คณะทํางาน

  5. ผูอํานวยการสถานบริการสาธารณสุข  กรรมการ/คณะทํางาน

  6. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข   กรรมการ/คณะทํางาน
  7. ผูบังคับการตํารวจภูธร    กรรมการ/คณะทํางาน

  8. สื่อมวลชนทองถิ่น    กรรมการ/คณะทํางาน
  9. ประธานชมรมผูสูงอายุ    กรรมการ/คณะทํางาน

  10. กํานัน      กรรมการ/คณะทํางาน
  11. ผูใหญบานหมูที่................   กรรมการ/คณะทํางาน

  12. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการ/คณะทํางาน

  13. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการ/คณะทํางาน

  14. เจาคณะตําบล     กรรมการ/คณะทํางาน

  15. ผูอํานวยการกอง.................................  กรรมการ/คณะทํางาน และเลขานุการ
  16. ............................................................  กรรมการ/คณะทํางาน และผูชวยเลขานุการ

โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้

 1) กําหนดใหสถานที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเขตปลอดบุหร่ี

  ตามที่กฎหมายกําหนด 
 2) จัดแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะในเขตรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 3) กําหนดมาตรการ ควบคุมกํากับ เฝาระวังหามมิใหผูใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหร่ี
 4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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 1.3 กําหนดประเด็นการควบคุมยาสูบ /มีการบูรณาการกับภาระงานประจํา หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ในแผนปฏิบัติงานของ อปท. 
ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  การจัดทําแผนสุขภาพชุมชน โดยยึดหลัก 3 อ 2 ส (อาหาร อารมณ ออกกําลังกาย ไมดื่มสุรา 

และไมสูบบุหรี่), บูรณาการรวมกับโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในเด็ก และเยาวชน, บูรณาการในกิจกรรมเสริมพลัง
ในกลุมแมบาน ชวนเชิญคนในครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่, บูรณาการรวมกับงานอื่นๆ ไดแก การออกตรวจสุขาภิบาล

สถานประกอบการตอนกลางคืนเพื่อตอใบอนุญาตประจําป โดยสอดแทรกคําแนะนํา เรื่องการจัดเขตปลอดบุหรี่ พรอมท้ัง
มอบส่ือประชาสัมพนัธ 

 1.4 มีการสํารวจ/จัดทําระบบ/บริหารจัดการขอมูลเก่ียวกับการควบคุมยาสูบ
ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  สํารวจสถานการณการบริโภคยาสูบในชุมชน เชน จํานวนรานคาที่จําหนายผลิตภัณฑยาสูบ, 

จํานวนผูสูบบุหรี่, จํานวนผูตองการเลิกสูบ โดยดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ อสม. ในชุมชน

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั 

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั 
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 1.5 ติดตามประเมินผล/สรุป/วิเคราะหผลการดําเนินการ เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงาน

  1.5.1 มคีณะกรรมการติดตามประเมินผล ประกอบดวย นากยกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูอํานวยการกองที่เกี่ยวของ, ผูอํานวยการสถานศึกษา, 
ผูอํานวยการสถานบริการสาธารณสุข, สื่อมวลชนทองถิ่น และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
  1.5.2 การติดตามประเมินผล 3 ระยะ ไดแก

  ระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อประเมินความตองการหรือความจําเปน หรือเพื่อประเมิน
ศักยภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการกําหนดทิศทาง หรือ การวางแผน การกําหนดนโยบาย รวมถึงในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม และเปนขอมูลเพื่อใชในการเปรียบเทียบถึงผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดของโครงการ/กจิกรรม อาทิ การวดัผลเชิงปรมิาณตอการจดัพืน้ท่ีเขตสบูบุหร่ีใหสมัพันธกบัจํานวนผูสูบบุหรี่ 
การกําหนดกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ภายในองคกร เพื่อวางแผนการจัดสรร

งบประมาณ การเฝาระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน ดานคุณภาพ เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบ 
อาทิ ฐานขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนผูสูบกอนเขารวมโครงการ พฤติกรรมที่ปรับเปล่ียนไปในทางที่พึงประสงคมีผลตอ

ขอมูลสุขภาพ เปนตน

  ระยะท่ี 2 ขณะดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมาย 

  ระยะที่ 3 สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม สามารถประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมทันที และประเมิน
เมื่อสิ้นสุดไประยะหน่ึง เชน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ป เพื่อประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/
กจิกรรม เพือ่เปรยีบเทยีบเชิงปรมิาณจาํนวนกลุมผูสบู เชงิพฤติกรรมทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปในทางทีพ่งึประสงค เชงิคณุภาพ 

เพื่อใหเกิดโอกาสในการพัฒนาและการขยายผลไปยังพ้ืนที่ตางๆ อยางทั่วถงึ
  1.5.3 นําขอมูล/ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะ มาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนนโยบาย – มาตรการหาแนวทาง

แกไข/พัฒนาการดําเนินงาน/ขยายผลรวมกนั

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั  ที่มา : องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานีี่  ิ  ั ั  ี ั ั  ี
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 มาตรการท่ี 2 จัดใหสถานท่ีทํางาน และสถานท่ีในความรับผิดชอบเปนเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย 

มีการบังคับใชกฎหมาย และเฝาระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
  2.1 จัดใหสถานที่ทํางาน และสถานที่สาธารณะที่รับผิดชอบเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด 
  2.2 เฝาระวังในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณการบริโภคยาสูบ ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม การเขาถึงยาสูบ

ชองทางตางๆ เปนตน โดยเฉพาะการเฝาระวังการละเมิดกฎหมาย
  2.3 ตรวจเตือนประชาสัมพันธการปฏิบัติตามกฎหมายเปนระยะๆ และดําเนินการ /รวมดําเนินการบังคบั

ใชกฎหมายควบคุมยาสูบอยางตอเนื่อง

ข้ันตอนการดําเนินงาน

มาตรการที่ 2 จัดใหสถานที่ทํางาน และสถานที่สาธารณะที่รับผิดชอบเปนเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง กําหนดประเภท หรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะใหสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานท่ี 

และยานพาหนะ เปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ลักษณะ และวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่ และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 รวมท้ัง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงจําเปนตองดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดใหครบทุกประเด็นดา กา ตา ทา ทกาห ด หค ทุก ด
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ตัวอยางแนวทางการดําเนินการสําคญัญ

 2.1 จัดใหสถานที่ทํางาน และสถานท่ีสาธารณะท่ีรับผิดชอบเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด โดย
ตองมีการดําเนินการ ดังนี้
  2.1.1 มีการติดแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
   2.1.1.1 ติดแสดงเคร่ืองหมายใหมองเห็นชัดเจน ณ บริเวณทางเขา – ออกหลักของสถานท่ีทํางาน 

    และสถานท่ีสาธารณะ 
   2.1.1.2 ติดแสดงเคร่ืองหมายใหมองเห็นชัดเจน บริเวณพื้นที่นอกอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของ

    สถานที่สาธารณะ และในจํานวนที่เหมาะสม

   2.1.1.3 ติดแสดงเคร่ืองหมายใหมองเห็นชัดเจน ณ ทางเขาหลักของอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของ
    สถานที่สาธารณะ

   2.1.1.4 ติดแสดงเคร่ืองหมายใหมองเห็นชัดเจน ภายในอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของ
    สถานที่สาธารณะ และในจํานวนที่เหมาะสม

  2.1.2 ไมมีอุปกรณ/สิ่งอํานวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เชน ที่เขี่ยบุหรี่ ถังทรายดับบุหรี่ ฯลฯ ณ บริเวณ

ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ี
  2.1.3 เฝาระวังไมใหมีการสูบบุหรี่ในบริเวณที่กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ี

 2.2 ในกรณีที่มีการจัดเขตสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สวนนอกอาคาร/สิ่งปลูกสราง ไดมีการดําเนินการใหถูกตอง
ตามสภาพ และลักษณะที่กฎหมายกําหนด
  2.2.1 มีเครื่องหมายติดแสดงไวใหเห็นชัดเจนวาเปนเขตสูบบุหร่ี

  2.2.2 ไมอยูในบริเวณทางเขา - ออกของสถานท่ี หรือในบริเวณที่เปดเผยเห็นไดชัดเจน
  2.2.3 แสดงสื่อรณรงคเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ

 ท่ีมา : องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานีี่   ั ั  ี ั ั  ี
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  2.3 เฝาระวังในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณการบริโภคยาสูบ ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม การเขาถึง

ยาสูบชองทางตางๆ เปนตน โดยเฉพาะการเฝาระวังการละเมิดกฎหมาย
   2.3.1 การเฝาระวังภายใน อปท. 

ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  เฝาระวังไมใหมีการสูบบุหรี่ในบริเวณที่กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ี
   2.3.2 การเฝาระวังภายนอก อปท. 

   ตวัอยางกิจกรรมต า ก ก ออกตรวจสถานท่ีจาํหนายผลิตภัณฑยาสูบ และประชาสัมพันธการปฏิบตัติามกฎหมาย ม

รวมกับการดําเนินการบังคับใชกฎหมายควบคุมยาสูบอยางตอเนื่อง

  2.4 ตรวจเตือนประชาสัมพันธการปฏิบัติตามกฎหมายเปนระยะๆ และดําเนินการ/รวมดําเนินการ

บังคับใชกฎหมายควบคุมยาสูบอยางตอเนื่อง
ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  จัดกิจกรรมลงพื้นที่สรางความรวมมือกับรานคาในการปฏิบัติตามกฎหมายรวมกับ

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล, การตรวจเตอืนประชาสมัพนัธกฎหมายควบคมุผลติภณัฑยาสบู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

รวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตํารวจ ผูนําชุมชน และ 

อสม. (แบบฟอรมบันทึกการตรวจ ภาคผนวก 9)

ที่มา : เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกนี่  ั ั 

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั  ที่มา : องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานีี่  ิ  ั ั  ี ั ั  ี
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มาตรการที่ 3 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ และรณรงคประชาสัมพันธเพื่อการควบคุม

ยาสูบ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
 3.1 ใหขอมูลความรู และรณรงคประชาสัมพันธ ใหมีความตระหนักเก่ียวกับโทษพิษภัย/ผลกระทบ

ของยาสูบ การปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตองและสรางคานิยมการไมสูบบุหรี่ผานชองทางส่ือตางๆ 

 3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน อปท. และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน

ตัวอยางแนวทางการดําเนินการสําคญั

3.1 ใหขอมลูความรู และรณรงคประชาสมัพนัธ ใหมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัโทษพษิภยั/ผลกระทบของยาสบู
การปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตองและสรางคานิยมการไมสูบบุหรี่ผานชองทางส่ือตางๆ 

ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัย/ผลกระทบของยาสูบกับบุคลากรใน อปท.,

กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธใหรานคาในพื้นที่รับทราบถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ, กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ

เชิญชวนใหบริษัทขนสง ตลาด สถานศึกษาและสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ดําเนินการจัดสถานท่ีใหเปนเขตปลอดบุหร่ี

ตามกฎหมาย, การประชาสมัพนัธใหความรูเกีย่วกบักฎหมายและโทษพษิภยัของยาสูบตามชองทางตางๆ เพือ่ใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูล และอื่นๆ
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 3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. และภาคีเครือขายที่เก่ียวของในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ
  3.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. 

ตวัอยางกจิกรรมต า ก ก  การพฒันา/เสรมิสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบั พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑยาสบู พ.ศ. 2560 ม

ใหกบัพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย และบุคลากรในหนวยงาน และกิจกรรมสงเสริมความรูเกีย่วกับ โทษพิษภยัของบุหร่ี
ใหกับบุคลากรของหนวยงาน

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือขาย

ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยใหกับ อสม./ประชาชนในชุมชน,           

กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ใหกับผูนําชุมชน เพื่อใหสามารถนําความรูไปถายทอด, การจัดอบรม 
เรื่อง โทษพิษภัยของบุหรี่ ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และอื่นๆ

ที่มา : เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกนี่

ทมีา : เทศบาลเมืองแมฮองสอน จงัหวัดแมฮองสอนี่ ื   ั ั  
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 มาตรการที่ 4  การดําเนินการ/บูรณาการการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อการควบคุมยาสบู

มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

   4.1 จัดทําแผนการดําเนินงานฯ แบบมีสวนรวมกับหนวยงาน/ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ พรอมมีการแบง/
กําหนดบทบาทหนาท่ีตามภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบบูรณาการทั้งในภาพขององคกรและ

รายบุคคล

   4.2 มีการประสาน/บูรณาการการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือการควบคุมยาสูบแบบมีสวนรวมกับ

ภาคีเครือขายในพื้นที่

ข้ันตอนการดําเนินงาน

ตัวอยางแนวทางการดําเนินการสําคญั

4.1 จัดทําแผนการดําเนินงานฯ แบบมีสวนรวมกับหนวยงาน /ภาคีเครือขายที่เก่ียวของ พรอมมีการแบง/
กําหนดบทบาทหนาที่ตามภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานแบบบูรณาการ ทั้งในภาพขององคกร
และตัวบุคคล อาทิ การประชาคมหมูบานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด หรือประชาคมตําบล เพื่อรวบรวมขอมูลปญหา 

ความตองการของประชาชนที่ตองการแกไขปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา จัดทํา (ราง) แผนงานประจําป, 
(ราง) แผนพัฒนา 4 ป เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนงานประจําป, (ราง) แผนพัฒนา 4 ป และอื่นๆ
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ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก
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  4.2 มีการประสาน/บูรณาการการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการควบคุมยาสูบแบบมีสวนรวมกับ

ภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี

ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  การบูรณาการกับงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล/งานยาเสพติด 
ในการดาํเนนิการกบัสถานศึกษา (โดยการดําเนนิการสถานศึกษาปลอดบุหรี ่ม ี“คูมอืการขบัเคล่ือนสถานศึกษาปลอดบุหร่ี

สําหรับสถานศึกษาตํ่ากวาระดับอุดมศึกษา” ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางการดําเนินงานได) และสถานประกอบการ,
บรูณาการในการขบัเคลือ่นงานประเพณ ีเทศกาล วนัสําคญัตางๆใหเปนงานปลอดบหุรี ่รวมกบัวดั สถานศกึษา และชมุชน, 

จัดทํา MOU ใหเกิดบานปลอดบุหรี่ในทุกหมูบาน และอื่นๆ

หมายเหตุ :

 คูมือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สําหรับสถานศึกษาตํ่ากวาระดับอุดมศึกษา

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั 

DDC 63003
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 มาตรการที่ 5 สนับสนุนใหเกิดการเลิกบุหรี่และจัดใหมีระบบการสงตอ เพื่อชวยเลิกบุหรี่

มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี
   5.1 สนับสนุน และมีการชวยเหลือใหบุคลากรใน อปท. รวมถึงชุมชน เกิดความตระหนักและสนใจ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการเลิกบุหรี่
   5.2 ประสานความรวมมือสถานบริการสาธารณสุข /คลินิกชวยเลิกบุหร่ี ในการบําบัด และสงตอ

ผูเสพยาสูบ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
   5.3 ยกยอง ชื่นชม เชิดชูเกียรติแกผูที่เลิกบุหรี่ได เพื่อสรางขวัญและกําลังใจรวมถึงสงเสริมใหเปน

แรงขับเคล่ือนเปนบุคลากรตนแบบดานการเลิกบุหร่ี

ข้ันตอนการดําเนินงาน
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ตัวอยางแนวทางการดําเนินการสําคัญ

5.1 สนับสนุน และมีการชวยเหลือใหบุคลากรใน อปท. รวมถึงชุมชน เกิดความตระหนักและสนใจ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการเลิกบุหร่ี

ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก การดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากรใน อปท.เลิกบุหรี่ 100% โดยดําเนินการรวมกับ
สถานบริการสาธารณสุข เพื่อชวยเลิกบุหรี่รวมถึงใหคําปรึกษาในเรื่องการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ แกผูที่ตองการเลิก

สูบบุหรี่, การดําเนินการสนับสนุนใหนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ลด ละ เลิกบุหรี่, ประชาสัมพันธชองทาง
การเลิกบุหรี่ เชน ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ (Quitline 1600), คลินิกฟาใส, คลินิกบําบัดยาเสพติด,

คลินิกอดบุหรี่, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, โรงพยาบาล และอื่นๆ

 5.2 ประสานความรวมมอืสถานบรกิารสาธารณสขุ /คลินกิชวยเลกิบหุร่ี ในการบาํบัดและสงตอผูเสพยาสบู     
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ที่ อปท.ดูแลรับผิดชอบ
  ตัวอยางกิจกรรมต า ก ก  มีประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในการบําบัดและสงตอ เชน สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, เครือขายคลินิกฟาใส, 

คลินิกบําบัดยาเสพติด และอื่นๆ  

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั 

ทีมา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั 
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 5.3 ยกยอง ชื่นชม เชิดชูเกียรติแกผู ที่เลิกบุหร่ีได เพื่อสรางขวัญและกําลังใจรวมถึงสงเสริมใหเปน

แรงขับเคล่ือนเปนบุคลากรตนแบบดานการเลิกบุหรี่ใน อปท. และประชาชน

 ทั้งนี้ หัวใจหลักของการควบคุมยาสูบ คือ การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการดําเนินการในระดับพื้นที่ รวมถึงมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมติดตามประเมินผล 
เพื่อการปรับปรุง/การพัฒนา/การเรียนรู หากสามารถดําเนินการไดตามแนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบ จะนําไปสู

การเปนชุมชน/สังคมที่ปลอดบุหรี่ และนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป

ทมีา : เทศบาลนครขอนแกน จงัหวัดขอนแกนี่  ั ั 
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คําสั่งคณะทํางาน คําส่ังกรมควบคุมโรค ที่ 1878 / 2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและพัฒนาคูมือ หรือแนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบ

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น



คูมือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 47

- - 
 

                    
                      
                   
                                                  

         

          

            

                  

                                                             

                  

                                               

                  

                                 

                  

                                                                          

         

      

                     

         

             
 

             
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
        

    
        
                  

 
 

 
 

 
 

คําสั่งคณะทํางาน คําส่ังกรมควบคุมโรค ที่ 1878 / 2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและพัฒนาคูมือ หรือแนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบ 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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คํานิยาม

คํานิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
“ผลิตภัณฑ ยาสูบ” หมายความว  า  ผลิตภัณฑ ที่ มีส  วนประกอบของใบยาสูบหรือ

พืชนิโคเทียนาทาแบกกุม (Nicotiana tabacum) และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑอื่นใดท่ีมีสารนิโคติน

เปนสวนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดย

วิธีอื่นใด เพื่อใหไดผลเปนเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาตามกฎหมายวาดวยยา

“ผูประกอบการ” หมายความวา ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ และใหความหมายรวมถึง
ผูไดรับใบประกอบอนุญาตขายยาสูบสําหรับขายสงตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต

“เสพติดผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา ภาวะที่รางกายตองบริโภค ผลิตภัณฑยาสูบเปนประจํา

และตกอยูในสภาพที่จําเปนตองพึ่งผลิตภัณฑยาสูบ

“สูบบุหรี่” หมายความรวมถึง การกระทําใด ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดควัน หรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ

ยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภัณฑยาสูบขณะเกิด ควันหรือไอระเหย
“เขตปลอดบุหรี่” หมายความวา บริเวณที่หามสูบบุหรี่

“เขตสูบบุหรี่” หมายความวา บริเวณที่จัดไวใหเปนที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่
“โฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความ

เพื่อประโยชนในทางการคา

“การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การกระทําในรูปแบบตางๆ โดยการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การสรางขาว การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย การตลาด

แบบตรง การขายหรือสงเสริมการขายโดยใชบุคคลเปนเฉพาะ และการตลาดในเครือขายคอมพิวเตอร 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายสินคาหรือบริการ หรือสรางภาพลักษณ

“ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือให เพื่อประโยชนในทางการคา   
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานท่ี

สาธารณะ สถานที่ทํางาน  หรือยาพาหนะ ที่เปนเขตปลอดบุหร่ี

“สถานที่สาธารณะ” หมายความวา สถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปได ทั้งนี้                 

ไมวาจะมีการเชื้อเชิญหรือตองจายคาตอบแทนหรือไมก็ตาม

“ยานพาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะสาธารณะ หรอืยานพาหนะอ่ืนใดท่ีใชในการรับสงบคุคล
“พนักงานเจาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

คํานิยามของคูมือ
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)” หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด, เทศบาลนคร, 

เทศบาลเมือง, เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
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ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดบุหร่ี

ท่ีดําเนินการในป 2560 – 2561

องคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดบุหรี่ที่ดําเนินการในป 2560 จํานวน 8 แหง ดังนี้ 

1. เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 0 7322 3666

2. เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7541 1342

3. เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 0 7562 0601

4. องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม 0 3429 0436

5. เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 0 3944 1327

6. เทศบาลตําบลอุมเมา จังหวัดรอยเอ็ด 0 4356 9337

7. เทศบาลตําบลเฝาไร จังหวัดหนองคาย 0 4241 7223

8. เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 0 5325 9234

ชื่อหนวยงาน เบอรโทรติดตอ
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6. เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 0 3677 6205

14. เทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู 0 4231 4875

2. เทศบาลตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน 0 5350 1879

10. เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 0 4322 1202

18. เทศบาลตําบลเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ 0 4545 1001

7. องคการบริหารสวนตําบลบานพราว จังหวัดนครนายก 0 3732 4219

15. เทศบาลตําบลนํ้าสวย จังหวัดเลย 0 4207 2127

3. เทศบาลตําบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 0 5564 1110

11. เทศบาลตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน 0 4391 5088

19. องคการบริหารสวนตําบลบานนา จังหวัดระยอง 0 3867 1808

8. องคการบริหารสวนตําบลทับพริก จังหวัดสระแกว 0 3726 0223

16. องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร 0 4451 1975

4. องคการบริหารสวนตําบลบานบึง จังหวัดอุทัยธานี 0 5653 9172

12. เทศบาลตําบลกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ 0 4385 1608

20. เทศบาลตําบลควนโดน จังหวัดสตูล 0 7479 5013

1. เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 0 5361 2016

9. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 2163

17. องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่งงอย จังหวัดชัยภูมิ 0 4484 8395

5. เทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร         0 5571 8200

13. เทศบาลตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 0 4388 1330

21. องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล 0 7471 2380

22. องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี 0 7334 9789

ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดบุหร่ี

ท่ีดําเนินการในป 2560 – 2561

องคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดบุหรี่ที่ดําเนินการในป 2561 จํานวน 22 แหง ดังนี้

ชื่อหนวยงาน เบอรโทรติดตอ
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ขอมูลภาคีเครือขายที่สนับสนุนการดําเนินการและท่ีเกี่ยวของ 

การสนับสนุนสื่อ ติดตอสอบถามเพิ่มเติม ไดที่

 1. กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3851

 2. มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828
  และที่เว็บไซต http://www.ashthailand.or.th

การสนับสนุนการชวยเลิกบุหรี่ ติดตอสอบถามเพิ่มเติม ไดที่

 1. ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ (สายดวน Quitline) โทร. 1600 

  และที่เว็บไซต http://www.thailandquitline.or.th
 2. สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดสารเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย

  โทร. 0-2531-0080 และที่เว็บไซต http://www.thanyarak.go.th

 3. คลินิกฟาใส ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  โทร. 0-2849-6600 ตอ 1094 และที่เว็บไซต http://www.gj.mahidol.ac.th

 4. คลินิกฟาใส หรือคลินิกเลิกบุหรี่ ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 
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พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

http://btc.ddc.moph.go.th/th/upload/download/fi les/FULL2560.pdfh //b dd h h/ h/ l d/d l d/fil /FULL2560 df
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พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ลักษณะและวธิีการในการแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบหุรี่ 

และเครื่องหมายเขตสูบบหุรี ่  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เร่ือง  ลักษณะและวิธีการ 
ในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“สัญลักษณเขตปลอดบุหรี่”  หมายถึง  สัญลักษณที่ประกอบดวย  รูปวงกลมที่มีเสนขอบหนาสีแดง  

และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดําที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญเห็นไดชัดเจนอยูภายในวงกลมนั้น  โดยมีเสนตรงสีแดง
ซึ่งมีความหนาของเสนในขนาดเพียงพอใหเห็นไดชัดเจน  พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกลาวในแนวเฉียง 

“สัญลักษณเขตสูบบุหรี่”  หมายถึง  สัญลักษณที่ประกอบดวย  รูปวงกลมที่มีเสนขอบหนาสีฟา  
และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดําที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญเห็นไดชัดเจนอยูภายในวงกลมนั้น 

ขอ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร  แผนปาย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใชแสดงสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ีตองมีพ้ืนผิว   

พ้ืนหลัง  หรือสีที่ทําใหมองเห็นสัญลักษณเขตปลอดบุหรี่  และขอความตาม  (๓)  ไดอยางชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ี  ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางของวงกลมไมนอยกวา   

๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรขอความที่มีขนาดใหญเห็นไดชัดเจนเปนภาษาไทยวา  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝน 

มีโทษปรับตามกฎหมาย”  หรือเปนภาษาอังกฤษวา  “No  smoking.  It  is  against  the  law  to  smoke  
in  this  area”  หรือขอความอื่นในทํานองเดียวกัน 

(๔) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใชติดแสดงในยานพาหนะสาธารณะ  ตองมีการแสดงสัญลักษณ
เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางของวงกลมไมนอยกวา  ๑  ใน  ๒  ของขนาดสัญลักษณ 
เขตปลอดบุหรี่ตาม  (๒)  โดยจะแสดงอักษรขอความตามขอ  (๓)  ดวยหรือไมก็ได 

ขอ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ทีจ่ะใชตดิแสดง  ณ  สถานที่สาธารณะ  เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดใหระยะหางจากประตู  หนาตาง  ทางเขา  ทางออก  ทอหรือชองระบายอากาศ  หรือ
พ้ืนที่โดยรอบ  เปนเขตปลอดบุหรี่ดวย  ตองมีอักษรขอความที่มีขนาดใหญเห็นไดชัดเปนภาษาไทยวา  
“หามสูบบุหรี่  ในระยะ  ๕  เมตร”  หรือเปนภาษาอังกฤษวา  “No  smoking  within  5  meters”  

้หนา   ๒๔
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี
และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี พ.ศ. 2561
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หรือขอความอื่นในทํานองเดียวกัน  ซึ่งแสดงใหประชาชนเขาใจไดวาเขตปลอดบุหร่ีในบริเวณนั้นครอบคลุม 
ถึงระยะหางดังกลาว 

ขอ ๖ ใหติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานท่ีสาธารณะท่ีรัฐมนตรีประกาศใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีโดยกําหนดให

พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใชประกอบภารกิจของสถานท่ีนั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือส่ิงปลูกสราง  บริเวณที่จัดไวใหผูมารับบริการใชประโยชนรวมกัน  ไมวาจะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม   
เปนเขตปลอดบุหรี่   

 (ก) ติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  ณ  ทางเขาหลักของสถานที่สาธารณะนั้น   
 (ข) ติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  และในจํานวนที่เหมาะสม  บริเวณพ้ืนที่

นอกอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรางของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  ณ  ทางเขาหลักของอาคาร  โรงเรือน  

หรือสิ่งปลูกสรางของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ง) ติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  และในจํานวนท่ีเหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟาของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรางของสถานที่สาธารณะนั้น   
(๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  โดยกําหนดให

พ้ืนที่เฉพาะสวนที่ระบุไวของสถานที่นั้น  เปนเขตปลอดบุหรี่   
 (ก) ติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  ณ  ทางเขาหลักของอาคารโรงเรือน  

พ้ืนที่ใตหลังคา  หรือสิ่งปลูกสรางของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ข) ติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  และในจํานวนท่ีเหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟาของอาคาร  หรือโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรางของสถานที่สาธารณะน้ัน 
   (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  โดยกําหนด  

ใหเปนเขตปลอดบุหรี่  ใหติดแสดงไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  และในจํานวนที่เหมาะสม  ภายใน
ยานพาหนะ 

ขอ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สต๊ิกเกอร  แผนปาย  หรือวัสดุอื่นใดท่ีใชแสดงสัญลักษณเขตสูบบุหรี่ตองมีพ้ืนผิว  พ้ืนหลัง  

หรือสีที่ทําใหมองเห็นสัญลักษณเขตสูบบุหรี่  และขอความตาม  (๓)  ไดอยางชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณเขตสูบบุหร่ี  ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางของวงกลมไมนอยกวา  ๗๐  มิลลิเมตร  

และตองไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรขอความที่มีขนาดใหญเห็นไดชัดเจนเปนภาษาไทยวา   “เขตสูบบุหร่ี”  หรือ

เปนภาษาอังกฤษวา  “Smoking  Area”  หรือขอความอื่นในทํานองเดียวกัน 

้หนา   ๒๕
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี
และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี พ.ศ. 2561
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี
และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี พ.ศ. 2561

ขอ ๘ ใหติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไวโดยเปดเผย  มองเห็นไดชัดเจน  ภายในบริเวณ  
ที่จัดใหเปนเขตสูบบุหรี่  ในกรณีที่เขตสูบบุหร่ีดังกลาว  มีทางเขาอยางชัดเจน  ใหติดแสดงเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่  ณ  ทางเขาเขตสูบบุหรี่ดังกลาวดวย   

ขอ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ที่ไดมีการติดแสดงไวกอนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ใหไดยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๖
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ  สถานท่ีทาํงาน  และยานพาหนะ 

ใหสวนหนึง่สวนใดหรือทั้งหมดของสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
เปนเขตปลอดบุหร่ี  หรอืเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดประเภทหรือ 
ชื่อของสถานท่ีสาธารณะ  สถานท่ีทํางาน  และยานพาหนะ  ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ี
และยานพาหนะเปนเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหสถานที่ดังตอไปนี้  เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  
โดยกําหนดใหพ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใชประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสราง  บริเวณที่จัดไวใหผูมารับบริการใชประโยชนรวมกัน  ไมวาจะมีรั้วลอม 
หรือไมก็ตาม  รวมทั้งระยะ  ๕  เมตรจากทางเขา - ออกของสถานที่  เปนเขตปลอดบุหรี่ 

  (๓.๑) สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
   (๓.๑.๑) คลินิก  สหคลินิก  โรงพยาบาล  รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 
   (๓.๑.๒) คลินิก  โรงพยาบาลสัตว  รวมถึงสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาลสัตว   
   (๓.๑.๓) สถานีอนามัย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  สถานบริการสุขภาพ

ทุกประเภท 
  (๓.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรูและฝกอบรม   
   (๓.๒.๑) สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน   
   (๓.๒.๒) สถานศึกษาระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา   
   (๓.๒.๓) สถานกวดวิชา  สถานที่สอนกีฬา  ดนตรี  ขับรอง  การแสดง   

ศิลปะปองกันตัว  ศิลปะ  ภาษา  และสถานท่ีที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ 

สถานท่ีทํางานและยานพาหนะ ใหสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะ
เปนเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ 

สถานท่ีทํางานและยานพาหนะ ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะ
เปนเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

  (๓.๓) สถานที่สาธารณะอื่น ๆ   
   (๓.๓.๑) สถานรับดูแลหรือสงเคราะหเด็ก   ผูเยาว  หรือสมาคม  มูลนิธิ   

หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
   (๓.๓.๒) สนามเด็กเลน  หรือสถานที่ใหบริการสําหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน 
ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่งมีทางเขา - ออกอยางชัดเจน  การวัดระยะ  ๕  เมตร  ใหวัดระยะ

จากขอบทางเขา - ออกทั้งสองดาน  ออกไป  ๕  เมตร  ตามภาพประกอบหมายเลข  ๑  แนบทายประกาศน้ี 
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหน่ึงไมมทีางเขา - ออกอยางชัดเจน  หรือเขา - ออกไดทุกทิศทาง  การวัดระยะ  

๕  เมตร  ใหวัดระยะเฉพาะจากขอบทางเขา - ออกหลักที่ผูดําเนินการกําหนดใหเปนทางเขา - ออกออกไป   
๕  เมตร 

ขอ ๔ ใหสถานที่ดังตอไปนี้เปนสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  
โดยกําหนดใหพ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใชประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสราง  บริเวณที่จัดไวใหผูมารับบริการใชประโยชนรวมกัน  ไมวาจะมีรั้วลอมหรือไมกต็าม  
เปนเขตปลอดบุหรี่ 

  (๔.๑) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (๔.๑.๑) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย  หรือแผนโบราณ   
   (๔.๑.๒) สถานที่ใหบริการอบความรอน  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   
   (๔.๑.๓) สถานประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ   กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ   

หรือกิจการนวดเพ่ือความงาม  หรือสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  (๔.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรูและฝกอบรม 
   (๔.๒.๑) สถานฝกอบรมอาชีพ  อุทยานการเรียนรู  ศูนยการเรียนรู 
   (๔.๒.๒) หอศิลป  พิพิธภัณฑ  หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
   (๔.๒.๓) หองสมุดสาธารณะ  หรือหองสมุดประชาชน 
  (๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน 
   (๔.๓.๑) สถานที่ออกกําลังกาย  หรือเลนกีฬา  ทั้งในรมและกลางแจง 
    (๔.๓.๑.๑) สนามกีฬา  สถานการกีฬา  หรือสถานที่สําหรับแขงขันกีฬา 
    (๔.๓.๑.๒) อัฒจันทร  หรือสถานที่ที่จัดไวสําหรับดูกีฬา 
    (๔.๓.๑.๓) โรงยิมเนเซียม  ฟตเนส  โยคะ  สถานท่ีออกกําลังกาย   
    (๔.๓.๑.๔) สถานที่ฝกซอมไดรฟกอลฟ   
    (๔.๓.๑.๕) สระวายน้ํา 
   (๔.๓.๒) สถานที่ใหบริการ  รานคา  และสถานบันเทิง 
    (๔.๓.๒.๑) สถานีบริการน้ํามัน  กาซธรรมชาติ  กาซปโตรเลียมเหลว  

รวมทั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๑๙
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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    (๔.๓.๒.๒) ธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  ตูกดเงินอัตโนมัติ  หรือ 
ตูบริการดานการเงินอัตโนมัติ 

    (๔.๓.๒.๓) สถานที่จําหนายอาหาร  เคร่ืองดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีระบบปรับอากาศ 

    (๔.๓.๒.๔) สถานเสริมความงาม  หรือสถานท่ีใหบริการดานความงาม 
    (๔.๓.๒.๕) อูซอมรถ  ศูนยรถยนต  หรือสถานท่ีใหบริการดานรถยนต  

รถจักรยานยนต  รถจักรยาน 
    (๔.๓.๒.๖) อาคารจอดรถ  อาคารจอดแลวจร  อาคารจอดรถชั่วคราว 
    (๔.๓.๒.๗) รานจําหนายสินคาอุปโภค  บริโภค  และรานขายยา 
    (๔.๓.๒.๘) รานตัดผม  รานตัดเสื้อ  รานซักรีด  หรือราน  สถานที่  

หรือจุดใหบริการซักอบผาอัตโนมัติ  หรือราน  สถานที่  หรือจุดที่ใหบริการในลักษณะอื่นใด 
    (๔.๓.๒.๙) โรงมหรสพ  โรงละคร  โรงภาพยนตร  หรือสถานที่

แสดงมหรสพชั่วคราว 
    (๔.๓.๒.๑๐) สถานที่บริการคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  หรือเกม 

ทุกประเภท 
    (๔.๓.๒.๑๑) สถานที่ใหบริการคาราโอเกะ  หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ  

ในลักษณะเดียวกันและสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
   (๔.๓.๓) สถานที่สาธารณะอื่น 
    (๔.๓.๓.๑) สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน  หรือสถานท่ีสําหรับ

ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือของศาสนา  ลัทธิ  หรือนิกายตาง ๆ   
    (๔.๓.๓.๒) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห  ผูหญิง  ผูชรา  ผูพิการ  

หรือสมาคม  มูลนิธิ  หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน   
    (๔.๓.๓.๓) สถานรับดูแลหรือสงเคราะหสัตว  หรือสมาคม  มูลนิธิ  

หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
    (๔.๓.๓.๔) สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนสนุก  สวนน้ํา   
    (๔.๓.๓.๕) สถานที่จัดนิทรรศการ  ประชุม  อบรม  หรือสัมมนา 
    (๔.๓.๓.๖) สถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยง  หรือสันทนาการ 
    (๔.๓.๓.๗) ตลาด  ตลาดนัด  ตลาดน้ํา  ตลาดถนนคนเดิน  หรือ

สถานที่ที่จัดไวใหผูคามาชุมนุมเพ่ือจัดแสดงและจําหนายสินคาหรือบริการ  ทั้งนี้  ไมวาจะจัดเปนประจําทุกวัน  
ตามวันเวลาที่กําหนดหรือเปนครั้งคราว 

    (๔.๓.๓.๘) หอง  ตู  หรือยานพาหนะที่ใหบริการสุขาสาธารณะ   

้หนา   ๒๐
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ 
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    (๔.๓.๓.๙) ตูโทรศัพทสาธารณะ  หรือสถานท่ีใหบริการโทรศัพท
สาธารณะ 

    (๔.๓.๓.๑๐) ลิฟตโดยสารของสถานท่ีสาธารณะทุกประเภท   
  (๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ 
   (๔.๔.๑) ยานพาหนะสาธารณะ  ในขณะใหบริการไมวาจะมีผูโดยสารหรือไมก็ตาม   
    (๔.๔.๑.๑) รถโดยสารประจําทาง 
    (๔.๔.๑.๒) รถแท็กซี่  รถยนตสวนบุคคลที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน 
    (๔.๔.๑.๓) รถจักรยานยนตรับจาง  หรือรถสามลอรับจาง 
    (๔.๔.๑.๔) รถตูโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๕) รถโรงเรียน  ยานพาหนะทุกประเภทที่ใชรับสงนักเรียน  

หรือนิสิตนักศึกษา 
    (๔.๔.๑.๖) ยานพาหนะรับสงบุคลากร  พนักงาน  คนงาน  ของสวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  รวมทั้งของเอกชน 
    (๔.๔.๑.๗) รถบรรทุกคนโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๘) รถมา  หรือรถที่ใชสัตวอื่นลากจูงเพ่ือโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๙) กระเชาโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๑๐) เรือโดยสาร  เรือสําราญ  แพโดยสาร  แพขนานยนต   
    (๔.๔.๑.๑๑) รถฉุกเฉิน  รถดับเพลิง  รถพยาบาล  หรือรถอ่ืนที่ไดรับ

อนุญาตจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ  หรือใหใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือ
เสียงสัญญาณอยางอ่ืน 

    (๔.๔.๑.๑๒) รถไฟ  รถไฟฟา  รถไฟใตดิน  รถราง 
    (๔.๔.๑.๑๓) เครื่องบิน  หรืออากาศยาน  เรือเหาะ  (Zeppelin) 
    (๔.๔.๑.๑๔) ยานพาหนะสาธารณะอื่นใด  ทั้งประเภทประจําทาง 

และไมประจําทาง 
   (๔.๔.๒) จุดพักคอยยานพาหนะ  หรือสถานท่ีในลักษณะเดียวกันที่ใชสําหรับ

รอยานพาหนะสาธารณะซึ่งไมไดตั้งอยูในสถานีขนสงผูโดยสาร 
    (๔.๔.๒.๑) ปายรถโดยสารประจําทางและพ้ืนที่โดยรอบของปาย 

รถโดยสารประจําทางในระยะรัศมี  ๓  เมตร  จากเสากลาง  หรือจากสวนขอบริมสุดของที่พักผูโดยสาร  
แลวแตกรณี 

    (๔.๔.๒.๒) ทาเทียบเรือ  ทารับสงคนโดยสาร 
    (๔.๔.๒.๓) จุดพักคอยรับสงผูโดยสารของรถตู  แท็กซี่  รถสองแถว  

รถสามลอ  และรถจักรยานยนต 

้หนา   ๒๑
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ขอ ๕ ใหสถานท่ีดังตอไปนี้เปนสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี   
โดยกําหนดใหพ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใชประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสราง  บริเวณท่ีจัดไวใหผูมารับบริการใชประโยชนรวมกัน  ไมวาจะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม  
เปนเขตปลอดบุหรี่  แตสามารถจัดใหมีเขตสูบบุหรี่  เปนการเฉพาะได  ในพ้ืนที่นอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสรางได 

  (๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (๕.๒) สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๕.๓) ทาอากาศยาน   
ขอ ๖ ใหสถานท่ีดังตอไปน้ี  เปนสถานที่สาธารณะที่มีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  

โดยกําหนดใหพ้ืนที่เฉพาะสวนที่ระบุ  รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  
หนาตาง  ทางเขา  ทางออก  ทอหรือชองระบายอากาศเปนระยะทาง  ๕  เมตร  เปนเขตปลอดบุหรี่   

  (๖.๑) พ้ืนที่ภายในและดาดฟาของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรางของ 
   (๖.๑.๑) หางสรรพสินคา  ศูนยการคา   
   (๖.๑.๒) สถานที่ทํางานของเอกชน 
   (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินคา   
   (๖.๑.๔) สนามกอลฟ   
   (๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร  อุทยาน  หรือวนอุทยานแหงชาติ  โบราณสถาน  

สวนพฤกษศาสตร  พิพิธภัณฑกลางแจง  อนุสรณสถาน   
  (๖.๒) พ้ืนที่ภายในและดาดฟาของอาคาร  โรงเรือน  พ้ืนที่ใตหลังคา  และบริเวณ 

ชานชาลาของ 
   (๖.๒.๑) สถานีขนสงผูโดยสาร   
   (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟา  สถานีรถไฟใตดิน  สถานีรถราง 
   (๖.๒.๓) ทาเรือโดยสาร   
  (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  หองหรือสถานท่ีสําหรับใชประโยชนรวมกัน  และทางเดิน

ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรางของ 
   (๖.๓.๑) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม   
   (๖.๓.๒) หองเชา  หอพัก  แมนช่ัน  อพารทเมนต  คอรท  หรือสถานที่ใหบริการ 

ในลักษณะเดียวกัน 
   (๖.๓.๓) โรงแรม  รีสอรท  โฮมสเตย  หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะ

เดียวกัน 

้หนา   ๒๒
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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เปนเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
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  (๖.๔) บริเวณที่จําหนาย  หรือใหบริการอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ของสถานที่จําหนายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเคร่ืองดื่ม  ที่ไมมีระบบปรับอากาศ 

การวัดระยะ  ๕  เมตร  ใหวัดระยะจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  หนาตาง  ทางเขา  ทางออก  
ทอหรือชองระบายอากาศออกไป  ๕  เมตร  ตามภาพประกอบหมายเลข  ๒  แนบทายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๓
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บันทึกการตรวจ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ................. เวลา................น.อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗
ประกอบกับมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวเขาดําเนินการตรวจสอบสถานที่ใด ๆ เพื่อดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

๑. ชื่อสถานท่ี................................................................................เลขที่.....................หมูที่.............
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน......................................... แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ.......................................... จังหวัด......................................... โทรศัพท..............................................
ชื่อผูดําเนินการ (เจาของ/ผูจัดการ/ผูควบคุม)....................................................... ............................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................................โทรศัพท..................................................... 

๒. ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง (ใหทําเครื่องหมาย (  ) ในมาตราซึ่งดําเนินการตรวจสอบ)    
มาตรา ลักษณะการกระทําความผิด 
๒๖ ว.๑ ขายหรือใหซึ่งผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ  
๒๖ ว.๓ ใช จาง วาน หรือยินยอมใหบุคคลอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ขายหรือใหซึ่งผลิตภัณฑยาสูบ  
๒๗ (๑) ผูขายปลีกกระทําการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย 
๒๗ (๒) ผูขายปลีกกระทําการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเครือขายคอมพิวเตอร 
๒๗ (๓) ผูขายปลีกกระทําการขายผลิตภัณฑยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตขายยาสูบ 
๒๗ (๔) ผูขายปลีกกระทําการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑยาสูบกับ

สินคาอ่ืนการใหบริการ หรือสิทธิประโยชนอื่น 
๒๗ (๕) ผูขายปลีกกระทําการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยกระทําการในลักษณะแสดงถึงการลดราคา

ผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย 
๒๗ (๖) ผูขายปลีกกระทําการขายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบ หรือ

แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบ 
๒๗ (๗) ผูขายปลีกกระทําการเรขายผลิตภัณฑยาสูบ 
๒๗ (๘) ผูขายปลีกกระทําการขายใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขันการแสดง การใหบริการ 

การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบ 
หรือแกผูนําหีบหอ หรือสลาก หรือสิ่งอื่นใดเก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

๒๗ (๙) ผูขายปลีกกระทําการแสดงราคาผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจใหบริโภคผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

๒๘ แจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบหรือเพ่ือใหผลิตภัณฑยาสูบ
แพรหลาย หรือเพ่ือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ 

๒๙ (๑) ขายผลิตภัณฑยาสูบในวัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
๒๙ (๒) ขายผลิตภัณฑยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
๒๙ (๓) ขายผลิตภัณฑยาสูบในสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
๒๙ (๔) ขายผลิตภัณฑยาสูบในสวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนสนุก 
๒๙ (๕) ขายผลิตภัณฑยาสูบในสถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 

 
 

แบบฟอรมบันทึกการตรวจ 
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แบบฟอรมบันทึกการตรวจ 

- ๒ - 
มาตรา ลักษณะการกระทําความผิด 
๓๐ โฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ 
๓๑ (๑) แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมาย ของผลิตภัณฑยาสูบ แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต หรือ  

ผูนําเขา ผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ หรือ สิ่งอ่ืนใดโดยทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปน 
ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต หรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ ทั้งนี้ เพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพ เทปหรือวัสดุโทรทัศน 
ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือ
ปายโฆษณา 

๓๑ (๒) แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมาย ของผลิตภัณฑยาสูบ แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต หรือ  
ผูนําเขา ผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ หรือ สิ่งอ่ืนใดโดยทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปน 
ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต หรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ ทั้งนี้ เพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร หรือในการ
แสดง การละเลน การประกวด การแขงขันการใหบริการ หรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน 

๓๑ (๓) แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมาย ของผลิตภัณฑยาสูบ แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต หรือ  
ผูนําเขา ผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ หรือ สิ่งอ่ืนใดโดยทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปน 
ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิต หรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ ทั้งนี้ เพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใชเพ่ือโฆษณา
หรือทําการส่ือสารการตลาดไดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

๓๒ ว.๑ นําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ ชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑ
ยาสูบ ไปแสดงบนผลิตภัณฑอ่ืนใดที่ไมใชผลิตภัณฑยาสูบ หรือนําชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบมาตัด ตอเติม หรือดัดแปลงขอความใหเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑนั้นเพ่ือการ
โฆษณาชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบหรือชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ 

๓๒ ว.๒ นําเขาเพ่ือขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร 
๓๓ โฆษณาผลิตภัณฑที่ใชชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปนชื่อหรือเครื่องหมายของ

ผลิตภัณฑนั้น หรือโฆษณาโดยการนําชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบมาตัดตอเติม หรือ
ดัดแปลงขอความใหเปนสวนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจ
ทําใหเขาใจไดวาหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ 

๓๔ (๑) ผลิต ขาย นําเขาเพ่ือขายหรือเพ่ือแจกจายเปนการท่ัวไป โฆษณา 
หรือทําการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ ในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑที่มีรูปลักษณะทําใหเขาใจได
วาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ 

๓๔ (๒) ผลิต ขาย นําเขาเพ่ือขายหรือเพ่ือแจกจายเปนการท่ัวไป โฆษณา 
หรือทําการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ ในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสาร
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

๓๔ (๓) ผลิต ขาย นําเขาเพ่ือขายหรือเพ่ือแจกจายเปนการท่ัวไป โฆษณา 
หรือทําการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ ในราชอาณาจักรซ่ึงหีบหอของผลิตภัณฑตาม (๑) และ (๒) 
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- ๓ - 
มาตรา ลักษณะการกระทําความผิด 
๓๕ ว.๑
(๑) 

ใหการอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน  
ในลักษณะเปนการสรางภาพลักษณตอผลิตภัณฑยาสูบ ผูผลิต หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ 

๓๕ ว.๑
(๒) 

ใหการอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน  
ในลักษณะที่สงผลหรือท่ีอาจสงผลตอการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

๓๕ ว.๑
(๓) 

ใหการอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน  
ในลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ ผูผลิต หรือผูนาเขาผลิตภัณฑยาสูบ 

๓๕ ว.๑
(๔) 

ใหการอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน  
ในลักษณะสงเสริมการบริโภคยาสูบ 

๓๕ ว.๓ เผยแพรกิจกรรมหรือขาวสาร เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมใหการอุปถัมภ หรือการสนับสนุนของ
บุคคล กลุมบุคคล หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

๓๖ ว.๑ ผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ แสดงหรือยินยอมใหแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก 
๓๖ ว.๒ ผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบไมแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑยาสูบ และการแสดงการเปนสถานที่

ขายปลีก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ 

๓๖ ว.๓ ผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบไมแสดงสื่อรณรงคเพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

๓๘ ว.๑ ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ เพ่ือขายในราชอาณาจักร ไมดําเนินการใหหีบหอผลิตภัณฑ
ยาสูบหรือผลิตภัณฑยาสูบมีขนาด สี สัญลักษณ ฉลากรวมทั้งลักษณะการแสดงเครื่องหมายการคา 
สัญลักษณ รูปภาพ และขอความตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ กอนท่ีจะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามา 
ในราชอาณาจักร  

๓๘ ว.๒ ขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดจัดใหมีหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงเคร่ืองหมายการคาสัญลักษณ 
รูปภาพ และขอความ ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 

๓๙ ว.๑ ผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร ประเภทบุหรี่ซิกาแรต 
ที่มีขนาดบรรจุต่ํากวายี่สิบมวนตอซองหรือตอภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต 

๓๙ ว.๒ แบงขายผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหร่ีซิกาแรต 
๓๙ ว.๓ ขายผลิตภัณฑยาสูบประเภทอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
๔๒ ฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหร่ี  
๔๓ ผูดําเนินการ ไมจัดใหสวนหนึ่งสวนใด หรือท้ังหมด ของสถานที่สาธารณะ สถานท่ีทํางาน  

และยานพาหนะใหเปนเขตปลอดบุหร่ีที่มีสภาพและลักษณะถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๔๔ ผูดําเนินการ จัดเขตสูบบุหรี่ ที่มีสภาพและลักษณะไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

(เฉพาะกรณีเขตสูบบุหรี่ที่กําหนดใหจัดในเขตปลอดบุหรี่ได) 
๔๕ ผูดําเนินการจัดใหมีเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหรี่ ที่ไมเปนไปตามลักษณะ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 
 

แบบฟอรมบันทึกการตรวจ 
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แบบฟอรมบันทึกการตรวจ 

- ๔ - 
มาตรา ลักษณะการกระทําความผิด 
๔๖ ว.๑ ผูดําเนินการไมประชาสัมพันธหรือแจงเตือนวาสถานที่นั้นเปนเขตปลอดบุหร่ี และไมควบคุมดูแล 

หามปราม หรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อไมให มีการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
๔๗, ๔๘ ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ ในการปฏิบัติหนาที่ตาม

หมวด ๔ หรือ หมวด ๕ 
๔๘ (๖) ไมชําระคาปรับตามคําสั่งท่ีออกโดยพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๘ (๖) ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดในคําสั่ง โดยไมมีเหตุอันสมควร 
ผลการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................. .................
.............................................................. .…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
สิ่งท่ีตองแกไข/ดําเนินการ 
.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. พนักงานเจาหนาที่ไดนําผลิตภัณฑยาสูบหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑยาสูบไปเพ่ือตรวจสอบ
โดยความยินยอมของผูดําเนินการจํานวน....................รายการ ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. การดําเนินการกับผูกระทําความผิด 
  (   )  ตักเตือน /ประชาสัมพันธ 
  (   )  ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ จํานวน........................................บาท  
  (   )  ดําเนินคดีตามกฎหมาย (กรณีเจาหนาที่ไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ)  
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- ๕ - 
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่มิไดทําใหทรัพยสินที่อยูภายในสถานท่ีดังกลาว สูญหาย 
หรือ เสียหาย แตประการใด และพนักงานเจาหนาที่ไดชี้แจงผลการตรวจสอบและส่ิงที่ตองแกไขให
ผูดําเนินการรับทราบแลว โดยมิไดมีการ บังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง ชักจูงใจ หรือกระทําการประการอ่ืนใด  

ผูดําเนินการไดอานและเขาใจดีแลวจึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
 
ลงช่ือ....................................................ผูดําเนินการ ลงช่ือ..................................................พนักงานเจาหนาที่ 

(........................................................) (......................................................) 
..................................................................  ตําแหนง......................................................... 

 
 
 
ลงช่ือ....................................................พยาน ลงช่ือ..................................................พยาน 

(........................................................) (......................................................)  
..................................................................  ตําแหนง......................................................... 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................  
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