
 
สรุปสาระส าคัญ  

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 
โดย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

***************************** 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการป้องกันการ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ การห้ามโฆษณา ห้ามการขายโดยวิธีส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลดแรงจูงใจของผู้สูบ ห้ามใช้หีบห่อยาสูบในการเพ่ิมแรงจูงใจ รวมถึงควบคุมมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2535 เป็นต้นมา  
 บทนิยามกฎหมายที่ส าคัญ (มาตรา 3) 

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีส่วนประกอบ
ของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม 
เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน 
“ยาสูบ” ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 “ยาสูบ”หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืน 
ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย 
“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการค้า 

 การป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 4,5) 
 - ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้
 มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ เช่น นาย ก. เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อขายบุหรี่ให้กับนาย ข. อายุ 16 ปี 
 โดยที่นายก. รู้ว่านายข.อายุ 16 ปี โดยโทษส าหรับการขายให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี คือ จ าคุกไม่เกิน 1 
 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 - ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องอัตโนมัติขาย เพราะการขายโดยใช้เครื่องขายท าให้ไม่ทราบอายุ
 ของผู้ซื้อ 
 การห้ามส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 6) 

- ห้ามร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวคือ กรณีนี้เป็นกรณีที่บุคคลทั่วไปมาซื้อสินค้าอ่ืนๆของร้าน เช่น                
ซ้ือผงซักฟอก แล้วร้านค้ามีการ แจก แถม หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มาซื้อสิ้นค้าอ่ืน (สินค้าหรือบริการ
อ่ืน+ผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 
- ห้ามร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนหรือ
ให้บริการอย่างอ่ืนประกอบ กล่าวคือ เป็นกรณีบุคคลทั่วไปตั้งใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ทางร้านค้ามี
การแถมยาดม หรืออะไรก็ตามให้ไปด้วย หรือขายยาเส้นมีการแถมกระดาษมวนยาให้ (ผลิตภัณฑ์ยาสูบ+
สินค้าหรือบริการอื่น) 
- ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการ ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง                       
การให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้น าหีบห่อ



ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ เช่น นาย ก.ขายบุหรี่ให้ นาย ข. โดยแถมคูปองสะสมเพ่ือมา
ซื้อบุหรี่ครั้งต่อไปในราคาพิเศษ หรือการขายบุหรี่แล้วให้สะสมซองเปล่าให้ครบตามจ านวนแล้วมาแลกซื้อ
บุหรี่ 

 การลดแรงจูงใจของผู้สูบ (มาตรา 7) 
ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบแพร่หลาย หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้เสพผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น เช่น บริษัท ก.ผลิตบุหรี่ตัวใหม่
ออกมา บริษัท ก. จึงแจกตัวอย่างบุหรี่ชนิดใหม่ให้แก่นาย ข.เพื่อทดลองสูบ 

 ควบคุมการโฆษณา (มาตรา 8,9) 
 มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดที่
มีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 ซึ่ง“โฆษณา”ตามบทนิยามมาตรา 3 คือ “การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน 
หรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า” 
 การกระท าความผิดตามมาตรานี้มี 3 ลักษณะ คือ 
 1. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 2. การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เป็นการโฆษณาได้ และ 
 3. การใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือ
การประกอบกิจกรรมอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  
 การโฆษณานี้ กฎหมายมีข้อยกเว้นที่ไม่เป็นความผิดอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ 
 1. การถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศทางวิทยุโทรทัศน์ 
 2. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์นอกประเทศโดยไม่มีวัตถุประสงค์ให้น าเข้า
มาจ าหน่ายจ่ายแจกในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ 
 มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาสินค้าที่ ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น
เครื่องหมายของสินค้านั้นในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 ห้ามใช้หีบห่อยาสูบในการเพิ่มแรงจูงใจรวมถึงควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 11-13) 
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายได้จะต้องมีส่วนประกอบตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ
ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนที่จะน าออกจากแหล่งผลิต
หรอืก่อนที่จะน าเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการควบคุมข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยท าการควบคุมสองลักษณะคือ  
 ประการที่หนึ่ง สร้างมาตรการลดแรงจูงใจของผู้สูบ โดยต้องแสดงภาพและข้อความค าเตือนถึง
พิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ รวมทั้งยาเส้น  



 ประการที่สอง ห้ามใช้หีบห่อยาสูบในการเพิ่มแรงจูงใจสาธารณชนให้บริโภคยาสูบ โดยห้ามแสดง
ค าหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจูงใจให้บริโภคในฉลากบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยา
เส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งทั้งสองลักษณะดังกล่าวข้องต้นผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท  
 มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๒ บน
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวคือ ร้านค้าผู้ประกอบการที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบจะขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ไม่ได้จัดให้มีการแสดงภาพและข้อความค าเตือนถึงพิษภัยไม่ได้ เช่น แบ่งขายบุหรี่ 3 ตัวแล้วใส่ซองใส่ๆ
เพ่ือรอคนมาซื้อ ผิดมาตรานี้เพราะซองใส่ดังกล่าวไม่มีภาพค าเตือน *เน้นย้ า ผิดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดย
ไม่มีฉลากภาพค าเตือนตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ใช้ผิดเพราะแบ่งขาย ซึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ไม่มีบทบัญญัติว่าการแบ่งบุหรี่ขายเป็นความผิด กลับกันถ้าขายบุหรี่แบบ
แบ่งขายโดยแยกออกมาจากซองบุหรี่แล้วขายให้ผู้ซื้อทีละมวนโดยไม่ใส่ซองใสไว้ไม่ผิดมาตรานี้ 

 อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท า

การของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) น าผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 
(๓) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานหรือ

สิ่งอื่นที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ 
 


