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คำนำ 

 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของประเทศไทย                
อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ระดับหนึ่ง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงผ่อนคลาย                  
การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลำดับขั้นตอน
การควบคุมโอกาสเสี ่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน                 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคง ซึ ่งการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเป็นผลให้ประชาชนกลับมาใช้
ชีวิตประจำวัน หรือดำเนินกิจกรรมในบางพื้นที่ได้สะดวกสบายมากขึ้น เช่น การจับจ่ายเลือกซื้อ และการออกขาย
สินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภคในตลาดมากขึ้น หรือแม้แต่การใช้บริการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้น                       
เนื่องจากประชาชน เริ่มมีการเดินทางไปยังพื้นที่อื ่น หรือกลับภูมิลำเนา ด้วยสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม
ด ังกล ่าว อาจทำให ้ม ีผ ู ้กระทำผ ิดตามพระราชบ ัญญัต ิควบค ุมผล ิตภ ัณฑ ์ยาส ูบ พ.ศ.  2560 เพ ิ ่มขึ้น                          
โดยเฉพาะการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด และ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงอาจพบการฝ่าฝืนการจัดทำโฆษณาสื่อสารการตลาด โปรโมชั่น หรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการขายของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อหวังเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไปชดเชยกับยอดขายที่ลดลงในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการระบาดของโรค  

ด้วยเหตุผลข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแนวทางการบังคับ
ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการซักซ้อม ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายหรือสั่งการ  

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฯ สำหรับพื้นที่ตลาด และ              
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทาง                  
การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันนำไปสู่การยกระดับ              
การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนีห้ากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย 

 
 

กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
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สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ทั ้งในประเทศไทยและทั ่วโลก                            
โดยเมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 ที ่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์ พร้อมประกาศให้                    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รวมถึงแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัด
การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข                
ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558               
เป ็นผลทำให้หน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องดำเน ินการออกมาตรการเพ ื ่อป ้องก ัน ควบคุมโรคอย่างต ่อเน ื ่อง                           
พร้อมถึงมีคำแนะนำในการป้องกันตนเองแก่ประชาชน โดยสื่อสารให้ประชาชนมีชุดพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค                
ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม สังเกตอาการของตนเอง             
รวมถึงการกักกันตนเอง หากบุคคลเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา                

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคได้ระดับหนึ่ง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ 
ในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยง     
ของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ    
ความมั่นคง ซึ่งการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว เป็นผลให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน หรือดำเนินกิจกรรมใน 
บางพื้นที่ได้สะดวกสบายมากขึ้น เช่น การจับจ่ายเลือกซื้อ และการออกขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในตลาด
มากขึ้น หรือแม้กระทั้งการใช้บริการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนเริ่มมีการเดินทาง  
ไปยังพื ้นที ่อ ื ่นหรือกลับภูมิลำเนา ด้วยสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว อาจทำให้มีผู ้กระทำผิด                       
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
ที ่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี ่ เช่น ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด และสถานีขนส่งผู ้โดยสาร รวมถึงอาจพบ                     
การฝ่าฝืนการจัดทำโฆษณาสื่อสารการตลาด โปรโมชั่น หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบกิจการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อหวังเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปชดเชยกับยอดขายที่
ลดลงในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการระบาดของโรคฯ 

 

 

 

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ในการบังคับใชก้ฎหมายเชิงรุก 
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ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  ได้ตระหนักถึงปัญหาที ่มีต่อ              

การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย รวมถึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้หน่วยงานภาครัฐ  

เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ย าสูบ                 

พ.ศ. 2560 ภายหล ังม ีการผ ่อนปรนมาตรการควบค ุมการระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019                        

เนื่องจากการส่งเสริมการขายเพื่อนำไปสู่การสูบบุหรี่ที ่เพิ่มขึ้น หรือพฤติกรรมการสูบบุหรี ่ของผู้สูบบุหรี ่เอง                   

เริ่มตั้งแต่การใช้มือคีบบุหรี่ การพ่นควันหรือละอองไอ ซึ่งอาจมีสารคัดหลั่งปะปนมาด้วย รวมถึงขณะที่ผู้สูบสูบบุหรี่

จะไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ จึงได้มีมติข้อสั่งการในการประชุม

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ให้คณะกรรมการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ดำเนินการบังคับใช้

กฎหมายเชิงรุก และรายงานผลให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติทราบต่อไป    
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 เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก 
        ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผลทำให้

ประชาชนใช้ช ีว ิตประจำวันโดยมีข ้อจำกัด ส ่งผลให้ความต้องการซื ้อบุหรี ่  หร ือผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง                        
ทำให้ผู้ประกอบการ/ผู้ขายของร้านค้าปลีก และออนไลน์พยายามสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งในการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก                       
เพื ่อการควบคุม และปราบปรามการโฆษณา ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ร้านค้าปลีกและออนไลน์                   
อีกทั้งจากข้อกำหนดในมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้กำหนดให้สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน และตลาด เป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนสามารถ
ดำเนินกิจการและกิจกรรมได้ จึงทำให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตประจำวัน และดำเนินกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว
มากขึ ้น เป็นผลทำการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น                      
ตามไปด้วย โดยเฉพาะการฝ่าฝืนสูบบุหรี่หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตลาด            
ที ่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  ถือเป็นพฤติกรรมเสี ่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019             
ซึ่งการฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560               
พบว่า สถานที่สาธารณะที่พบเห็นผู้สูบบุหรี่มากที่สุด คือ ตลาดสดและตลาดนัด คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา          
คือ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 37.7 และสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
คิดเป็นร้อยละ 25.5 ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้มีข้อสรุปแล้วว่าการสูบบุหรี ่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การแพร่กระจาย
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว 
และลดจำนวนผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่/บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่สาธารณะ จึงจำเป็นต้องดำเนินการบังคับ                     
ใช้กฎหมายเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์                     
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

• พื้นที่เป้าหมาย 
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรน

มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่ ดังนี ้
 
 

 

 

 

พื้นที่เป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก 

ส่วนที่ 2 
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1.สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้า – ออกในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อใช้บริการ             

รถโดยสารสาธารณะประจำทาง ทำให้มีประชาชนรวมตัวกันอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ภายหลังจากที่มีการผ่อนปรน
มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ ่งเป็นพื ้นที ่เสี ่ยงต่อการแพร่กระจายของ                     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานีขนส่งผู้โดยสาร เน้นเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสารในแต่ละจังหวัดที่มีการจัดตั้งขึ้น                 
ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  1.1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หมอชิต (จตุจักร)          
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ฯลฯ 

 1.2 ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัด หรือสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก 

2. ตลาด  
ภายหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการออกมารวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อซื ้อเครื ่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของ           
ที่จำเป็นต่าง ๆ และพบว่ามีผู้สูบบุหรี/่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก และอาจเป็นพื้นที่
เส ี ่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัสดังกล่าวได้ ซึ ่งตลาดที ่เป็นพื ้นที่ เป ้าหมาย คือตลาดที ่ม ีล ักษณะ                          
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อ 4  

2.1 ตามข้อ 4 (1) ตลาดประเภทที่ 1 คือ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างไว ้
สำหรับผู้ขายของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตลาดขนาดใหญ่ ตลาดนัดจตุจักร เป็นต้น และสำหรับในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ ได้แก่ ตลาดอาหารสดประจำเทศบาลหรือตัวเมือง 

2.2 ตามข้อ 4 (2) ตลาดประเภทที ่ 2 คือ ตลาดที ่จ ัดให้มีสถานที ่สำหรับขายของ              
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตลาดนัดรถไฟรัชดา ตลาดนัดกลางคืน และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดนัด
เปิดท้ายขายของในตัวจังหวัดต่าง ๆ หรือตลาดถนนคนเดิน เป็นต้น 
  ทั ้งนี ้การพิจารณาคัดเลือกสถานีขนส่งผู ้โดยสาร หรือตลาดเพื ่อเป็นพื ้นที ่เป้าหมาย                     
ใหพ้ิจารณาจากพื้นที่ที่พบเห็นผู้สูบบุหรี่จำนวนมาก หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายบ่อยครั้ง รวมถึงพื้นที่ที่
มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมาก 
  ขอความร่วมมือทุกจังหวัด พิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
เชิงรุก (เน้นการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน) ดังนี้ 

- สถานที่ขนส่งผู้โดยสาร จำนวน   1 แห่ง 
- ตลาด   จำนวน   1      แห่ง    

ทั้งนี ้ เพื ่อให้เกิดความถี่และบ่อยในการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย/ตรวจสอบซ้ำ อันนำไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายแบบหวังผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อไป 
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• นิยามศัพท์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย มีความเข้าใจความหมายของคำที่ใช้ในแนวทางการบังคับใช้

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดนิยามศัพท์ โดยอ้างอิงความหมายจากพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ดังนี ้

นิยามศัพท ์ ความหมาย 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที ่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโค เทียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana 
tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ 
ซึ่งบริโภค โดยวิธีสูบ ดูด อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือ             
โดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ ผลเป็นเช่นเดียวกัน เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า 
ซิการ์ เป็นต้น                                

สูบบุหรี ่ การกระทำใด ๆ ซึ ่งม ีผลทำให้เก ิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ                        
การครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย 

การส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

กิจกรรมเพื ่อการประกอบกิจการของร้านปลีก (ร้านสะดวกซื ้อ โชห่วย ฯลฯ )                        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการขาย ด้วยวิธี ลด แลก แจก และแถมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

ผู้ดำเนินการ เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานที่ 
สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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           กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับพื ้นท ี ่ เป ้าหมายในการบังค ับใช ้กฎหมายเช ิงร ุก เพ ื ่อใช ้ในการทบทวน                                
เพื่อทำความเข้าใจ ก่อนการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560          
ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มมาตรการ 
ดังนี ้ 
 กลุ่มมาตรการที่ 1 : การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 กลุ่มมาตรการที่ 2 : การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่                     
 ซึ่งการกำหนดกลุ่มมาตรการดังกล่าวข้างต้น เทียบเคียงจากบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 กลุ่มมาตรการที่ 1 : การควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ  
     : การบังคับใช้กฎหมายเชงิรุก เพื่อควบคุมกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก และแถมผลติภัณฑ์ยาสูบ)             
ของร้านค้าปลีก 
           ดำเนนิการบังคบัใชก้ฎหมาย ใน 2 มาตรา ไดแ้ก่ มาตรา 27(4), (5), (6), (8) และมาตรา 38 วรรค 2   

           มาตรา 27 กำหนดห้ามผู้ขายปลีก ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ / ยาเส้น / ยาเส้นปรุง)  ด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้

(4) ขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ โดยแจก แถม ให ้หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอ่ืนการให้บริการ หรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืน แล้วแต่กรณี (เช่น ร้านคา้ขายบุหรี่ โดยการแถมปลากระป๋อง 1 กระป๋อง)  

(5) ขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ โดยกระทำการในลักษณะทีแ่สดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย  
(6) ขายสินค้าหรือให้บริการ โดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกบัผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

แล้วแต่กรณ ี(เช่น ร้านค้าขายผงซักฟอก โดยแถมบุหรี่ 1 มวน สำหรับลูกค้าที่ซื้อผงซักฟอก) 
(8) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัลหรือ 

สิทธิประโยชน์อ่ืนใด เป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอ่ืนใดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(เช่น ร้านค้าขายบุหรี ่ โดยจัดทำคูปองสะสมยอด เพื่อมาซื้อบุหรี่ครั้งต่อไปไดใ้นราคาพิเศษ)  
ทั้งนี้ หากตรวจพบผูข้ายปลกีทำการขายดว้ยวิธีการดังกล่าว ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 40,000 บาท 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก 
 

ส่วนที่ 3 
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             มาตรา 38 วรรค 2 กำหนดห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น ยาเส้นปรุง) ที่มิได้จัดให้มี   
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ ตามที่กฎหมายกำหนด   
            ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

ประเภทผลิตภณัฑ์ยาสูบ ตัวอย่างหบีหอ่ 
  

 
 

บุหรี่ซิกาแรต 
(สามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิ 

จากรูปภาพที ่1 แสดงหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิกาแรต) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยาเส้น 
(สามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิ 

จากรูปภาพที ่2 แสดงหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ประเภทยาเส้น) 
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รูปภาพที่ 1 แสดงหบีห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซกิาแรต 
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รูปภาพที่ 2 แสดงหบีห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทยาเส้น 
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3.2 กลุ่มมาตรการที่ 2 : การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบูบุหรี ่
     : การบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก เพื่อลดจำนวนผู้สบูบหุรี่ในสถานที่สาธารณะ (ตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร) 
      โดยจะต้องพิจารณาและคำนึงถึง 5 ประเด็นสำคญั เพือ่ให้การบังคับใช้กฎหมายเชิงรกุในสถานที่สาธารณะให้เกดิ
ความครอบคลุมและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
 
   1. การพิจารณาวา่พื้นทีบ่ริเวณใดบา้งของตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่กำหนดใหเ้ปน็เขตปลอดบุหรี ่
 

สถานที่ หรือยานพาหนะ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี ่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ได้มีการกำหนดขอบเขต
พื้นที่/บริเวณ ของสถานที่ หรือยานพาหนะเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยมีการจำแนกตามขอบเขตพื้นที่ออกเป็น  
4 กลุ่ม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาจัดเขตปลอดบุหรี่ของผู้ดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มา
ใช้บริการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 : กำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดที่ใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั ้น รวมทั้ง
ระยะทาง 5 เมตรจากทางเข้า-ออกของสถานที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่  ประกอบด้วย สถานที่ ดังนี้ 

1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาล, คลินิก, โรงพยาบาลสัตว์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ 

• สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม  
สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา เช่นโรงเรียนระดับประถมศกึษา, มัธยมศึกษา, 
สถานกวดวิชา ฯลฯ 

• สถานที่สาธารณะอื่น  
สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก, สนามเด็กเล่น ฯลฯ 

  โดยวิธีการวัดระยะทางออกไป 5 เมตร ของสถานที่ตามกลุ่มที่ 1 กล่าวคือเป็น เขตปลอดบุหรี่

ทั้งหมด + ระยะทาง 5 เมตร จากทางเข้า-ออกของสถานที ่ปรากฎดังภาพ 
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กลุ่มที่ 2 : กำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดที่ใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งพื้นที่ภายใน
และภายนอกอาคาร โรงเรือน สิ ่งปลูกสร้าง รวมถึงบริเวณที ่จัดไว้ให้ผู ้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน                       
เป็นเขตปลอดบุหรี่  ประกอบด้วย สถานที่ หรือยานพาหนะ ดังนี ้

• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สปาเพื่อสุขภาพ, สถานที่ให้บริการนวดแผนไทย, นวดแผนโบราณ ฯลฯ 

• สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
สถานฝึกอบรมอาชีพ, อุทยานการเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด ฯลฯ 

• สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
สนามกีฬา, อัฒจันทร์, ร้านค้าที่มีระบบปรับอากาศ, สถานบันเทิง, วัด, ตลาด, สวนสาธารณะ,
ร้านขายยา, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

• ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ 
รถประจำทาง, รถแท็กซี่, เรือ, เครื่องบิน, รถไฟ, ป้ายรอรถโดยสารริมทาง ฯลฯ 

 
ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้ามาชุมนุมเพื่อ                     

จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหรอืบรกิาร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดเป็นประจำทุกวัน ตามวันเวลาทีก่ำหนดหรอืเป็นครั้งคราว 
จัดเป็นสถานที่สาธารณะที่กลุ่มที่ 2 โดยกำหนดพื้นที่ทั้งหมดต้องปลอดบุหรี่ 100% 
 
 

กลุ่มที่ 3 : กำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดที่ใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งพื้นที่ภายใน
และภายนอกอาคาร โรงเรือน สิ ่งปลูกสร้าง รวมถึงบริเวณที ่จัดไว้ให้ผู ้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน                                 
เป็นเขตปลอดบุหรี่  แต่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างได้ ประกอบด้วย สถานที่ ดังนี้ 

• สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

• สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

• ท่าอากาศยาน 

กลุ่มที่ 4 : กำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยให้รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่ง
วัดออกไปในระยะทาง 5 เมตร จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ เป็นเขตปลอด
บุหรี่ด้วย ประกอบด้วย สถานที่ ดังนี้ 

• พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 
ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานที่ทำงานเอกชน, สนามกอล์ฟ 

• พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา บริเวณชานชาลา 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร, สถานีรถไฟ, ท่าเรือโดยสาร 
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• บริเวณโถงพักคอย ห้อง หรือสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทางเดินภายในอาคาร  
อาคารชุด, คอนโด, โรงแรม, หอพัก, รีสอร์ท, ที่พักตากอากาศ, โฮมสเตย ์

• บริเวณที่จำหน่าย ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ของร้านอาหารทีไ่ม่มีระบบปรับอากาศ 
 

                   สถานีขนส่งผู้โดยสาร กฎหมายกำหนดให้พื้นที่ภายใน และดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน และ

พื้นที่ใตห้ลังคาของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%  

                   นอกจากนี้เพื่อป้องกันการได้รับควันบหุรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ใกล้โดยรอบ จงึกำหนด

เพิ่มเติมให้พื้นที่หรือบริเวณในระยะทาง 5 เมตร โดยนับจากประต ูหน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่อง

ระบายอากาศของสถานีขนส่ง เปน็เขตปลอดบุหรี่เชน่เดียวกันกับพื้นที่ภายในอาคารของสถานีขนส่งด้วย 

โดยวิธีการวัดระยะทางออกไป 5 เมตร ของสถานที่ตามกลุ่มที่ 4 กล่าว เปน็เขตปลอดบุหรีเ่ฉพาะส่วนพื้นที่ที่กำหนด + 

ระยะทาง 5 เมตร จากประต ูหน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ทอ่หรือช่องระบายอากาศ ปรากฎดังภาพ 
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รูปภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของประเด็นที่ต้องบงัคับใช้กฎหมายเชิงรุกในพื้นทีส่าธารณะ  

(ตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร) 

 

2. หลักเกณฑก์ารพิจารณาการจดัเขตปลอดบุหรี ่ให้มสีภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด 
 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการ (เจ้าของสถานที่) ไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ หรือเอกชน มีหน้าที่จัดและดูแลให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี ้

 1. สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี ่ ตามมาตรา 43 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                 

พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบัน ให้พิจารณาดำเนินการตามสภาพและลักษณะที่กำหนดไว้ ให้ครบถ้วนทั้ง  2 เงื่อนไข ดังน้ี  

    1.1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี ่
   1.2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี ่เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ถังทรายดับบุหรี่ 

ไฟแช็ค เป็นต้น 
   ทั้งนี้ หากลงพืน้ที่บังคับใช้กฎหมาย พบว่าผู้ดำเนนิการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 2 ขอ้ดังกล่าวขา้งต้น 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
 

การบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกในพื้นทีส่าธารณะ 

(ตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสาร) 

ห้ามบุคคลใดสบูบุหรี่ในพื้นทีเ่ขตปลอดบุหรี่
ตามที่กฎหมายกำหนด 

จัดและดูแลใหส้ถานที่เปน็ 

เขตปลอดบุหรีต่ามกฎหมาย 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน 

ควบคุม ดูแล ห้ามปราม

เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่            

ในเขตปลอดบุหรี่ 

ผู้ดำเนินการของสถานที่ 

บทบาทหน้าที่ 
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 3.  หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะ/รูปแบบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่  
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 กำหนดลักษณะ รูปแบบของเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 2 รูปแบบ ดังนี้  

 

แบบที ่ 1 : เครื ่องหมายเขตปลอดบุหรี ่สำหรับการติดแสดงทั ้งภายใน - ภายนอกอาคาร โรงเรือน                     
สิ่งปลูกสร้าง ของตลาดและของสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

แบบที่ 2 : เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่สำหรับใช้ติดแสดงเฉพาะบริเวณซึ่งวัดออกไปในระยะทาง 5 เมตร 
จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ เป็นเขตปลอดบุหรี่ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 

ตัวอย่างเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ แบบที่ 1 
สำหรับการติดแสดงทั้งภายใน - ภายนอกอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ของตลาดและของสถานีขนสง่ผู้โดยสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อักษรข้อความขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น : ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 
ตามกฎหมาย 

เสน้ผา่นศูนย์กลางของวงกลม 
ไม่น้อยกว่า 100 มม. (10 ซม.) 
(วัดจากขอบนอกสุด ) 

พื้นผิว วัสดุพืน้หลงั สีพื้นหลัง 
ต้องทำให้เหน็สัญลักษณ์ปลอดบุหรี่     
และข้อความชัดเจน 
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ตัวอย่างเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ แบบที่ 2 

สำหรับใช้ติดแสดงเฉพาะบริเวณซึ่งวัดออกไปในระยะทาง 5 เมตร จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก  
ท่อ หรือช่องระบายอากาศ เปน็เขตปลอดบหุรี่ของสถานขีนส่งผู้โดยสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ หากลงพืน้ที่บังคับใช้กฎหมาย พบว่าเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่มีลักษณะ และรูปแบบที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างตน้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ตามมาตรา 45) 

 

 

 

 

 

 

 

ในระยะ 5 เมตร 

No Smoking within 5 meters 

อักษรข้อความขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน 

เช่น : ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ 5 เมตร  
        No Smoking within 5 meters 

เสน้ผา่นศูนย์กลางของวงกลม 
ไม่น้อยกว่า 100 มม. (10 ซม.) 
(วัดจากขอบนอกสุด ) 

พื้นผิว วัสดุพืน้หลงั สีพื้นหลังต้องทำ
ให้เห็นสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ และ
ข้อความชัดเจน 
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4. หลักเกณฑ์การพิจารณาวิธีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่  

 
นอกจากการพิจารณาความถูกต้องของลักษณะ และรูปแบบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ตามข้อ 3 แล้ว ในการลงพื้นที่

บ ังคับใช้กฎหมาย ต้องพิจารณาการติดแสดงเครื ่องหมายเขตปลอดบุหรี ่ ให้ม ีล ักษณะตามที ่กฎหมายกำหนด                            

โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้

• การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่สำหรับพื้นที่ตลาด 

ต้องมีลักษณะการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยต้องติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้

ชัดเจน  ณ บริเวณหรือพื้นที่ ครบทั้ง 4 ส่วน ดังต่อไปนี้   

1. ณ ทางเข้าหลักของตลาด 

2. บริเวณพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของตลาด  

 (จำนวนเครื่องหมายที่ติดแสดง พิจารณาตามที่ผู้ดำเนินการ/ เจ้าของตลาดเห็นว่าเหมาะสม) 

3.  ณ ทางเข้าหลักของตัวอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของตลาด 

4. บริเวณภายในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของตลาด 

(จำนวนเครื่องหมายทีต่ิดแสดง พิจารณาตามที่ผู้ดำเนินการ เจ้าของตลาดเห็นว่าเหมาะสม) 

 

• การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่สำหรับพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

เนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เฉพาะพื้นที่ส่วนที่ระบุไว้ จึงต้องมีการติด

แสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 โดยต้องติดแสดงไว้อย่างเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณ

หรือพื้นที่ ครบทั้ง 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

(โดยติดแสดงด้วยเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ทั้งแบบที่ 1 และ 2) 

2. บริเวณภายใน และดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

(จำนวนเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ติดแสดง พิจารณาตามที่ผู้ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร เห็นว่าเหมาะสม โดยติดแสดงด้วยเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ แบบที่ 1) 
 

ทั้งนี้ หากลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พบว่าเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ดำเนินการติดแสดงไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ตามมาตรา 45) 
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    5. การพิจารณาการดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเต ือน หร ือห้ามปรามเพื ่อไม ่ให ้ม ีการสูบบุหรี่  
    ในเขตปลอดบุหรี่ ของผู้ดำเนินการตลาด หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร  

 

พิจารณาจากพฤติการณ์ที่ปรากฏขณะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ว่ามีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึง

การประชาสัมพันธ์ เช่น การประกาศผ่านเสียงตามสายของตลาด หรือของสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือพบว่าเจ้าหน้าที่ 

พนักงาน เช่น เจ้าหน้าที่ตลาดหรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการแจ้งเตือนผู้ที่พยายามหรือ

กำลังสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ตลาด หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

หากผู้ดำเนินการ ไม่ได้ปฏิบัติด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อแสดงถึงการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน 

หรือห้ามปราม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท (มาตรา 46) 

 

    6. การตรวจพบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาด หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่  
 

ผู้ฝา่ฝืนสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาด หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท (มาตรา 42) 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

********************************************** 
 

กรณีต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสแกน QR – Code ด้านล่างนี ้                                                         

 
วิดีทัศน์ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ 

สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึง่ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ  
เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 

 
 

 
วิดีทัศน์ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการใน 

การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 
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 ในการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งเมื่อลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย คือ การแสดงตนเพื่อให้ผู้ที่

เกี ่ยวข้อง เช่น เจ้าของสถานที ่ตลาด ผู ้ร ับผิดชอบดูแล จัดการสถานีขนส่งผู ้โดยสาร ผู ้ประกอบการ หรือ                       

แม้แต่ประชาชน ได้รับทราบถึงสถานการณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั ้นในการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย                 

ในแต่ละครั้ง จำเป็นที่จะต้องมีผู ้ปฏิบัติงานที่มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างน้อย 1 คน        

 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนขอออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้จากแนวทางการยื่นคำขอ และการออกบัตรประจำตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตาม QR-Code ท้ายภาคผนวกนี ้

1. การเตรียมตัวและวางแผนเพื่อบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก ควรมีการเตรียมการ ดังนี ้
    1.1 ทบทวนข้อมูลเชิงพื้นที่ และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ 
    ในการลงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดพื้นทีเ่ป้าหมายในการลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมาย

เชิงรุก โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาเป็นสำคัญ กล่าวคือ มีการกำหนดพื้นที่ตลาด หรือสถานีขนส่งหลักประจำ
จังหวัด ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจมีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
หรือมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดังกล่าว ท่ามกลางสภาวะที่มีประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นผลทำให้มี
โอกาสเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ผู้ร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่
บังคับใช้กฎหมาย จำเป็นต้องศึกษาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จากเนื้อหาส่วนที่ 3 ของแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือ
เป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งการปฏิบัติงานทุกครั้ง จะต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยต้องได้รับ
อนุมัติให้ดำเนินการจากผู้บังคับบัญชาก่อนออกปฏิบัติงาน หรือเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่บังคับใช้ที่มีความถี่
บ่อยในช่วงเวลาดังกล่าว อาจขออนุมัติแผนปฏิบัติการล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห ์หรือรายได้เดือน   

 
 

 

 

 

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ 

ส่วนที่ 4 
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  ทั้งนี้เนื่องจากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางฯ ฉบับนี้ กำหนดเป้าหมายพื้นที่เฉพาะ 
คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และตลาด โดยกำหนดรูปแบบการลงพื้นที่ในลักษณะ “พื้นที่เดิม เพิ่มความถี่บ่อยเพื่อ
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการกระทำผิดกฎหมาย” โดยต้องเป็นการลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง          
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี ้ระยะห่างในการลงพื้นที่ แต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
                   1.2 จัดเตรียมทีมเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการ  

                (1) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย สามารถประยุกต์                 
ทีมหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตามรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการของแต่ละพื ้นที ่จ ังหวัดได้                      
เช่น ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายโดยชุดจัดระเบียบสังคม หรือชุดปฏิบัติ การที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของจังหวัดที่มี
หน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่แล้วได ้โดยไม่จำเป็นต้อง                         
จ ัดตั ้งคณะทำงาน หรือทีมปฏิบ ัต ิการขึ ้นใหม่ เพื ่อความสะดวกและคล่องตัวในการบังค ับใช้กฎห มาย                       
ภายใต้ภารกิจนี้  

(2) บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติการฯ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่    
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อไว้แสดงตนในขณะปฏิบัติงานฯ 
       (3) ทีมปฏิบัติการ จะต้องมีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลัก,          
ผู ้ประสานงานรองเพื ่อการสั ่งการหรือติดต่อประสานงาน, ผู ้บันทึกการตรวจเตือน หรือบันทึกคำให้การ, 
ผู้บันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวขณะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท หรือ
เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ได้ ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

      1.3 จัดเตรียมอุปกรณส์ำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติการ 
ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้  
1) แบบบันทึกสำหรับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย  ได้แก่ 

1.1 แบบบันทึกการตรวจ (ตยส. 1)   
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายตลาด หรือสถานี

ขนส่งผู้โดยสารทุกครั้ง ทั้งกรณีที่ตรวจพบ /ไม่พบการกระทำความผิด เพื่อไว้เป็นหลักฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 

1.2 แบบบันทึกการตรวจค้น (ตยส. 2) 
ใช ้สำหร ับกรณีท ี ่จำเป ็นต้องม ีการตรวจค้นในพื ้นท ี ่ เฉพาะส่วนตัว                   

เช่น บริเวณหลังร้าน ห้องเก็บสต๊อกสินค้า ฯลฯ เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด ซึ่งการบันทึกแบบบันทึก ตยส.2 
นั ้น เพื ่อเป็นหลักฐานว่าการตรวจค้นดังกล่าวได้รับความยินยอม และนำการตรวจค้นโดยเจ้าของสถานที่ 
ผู้ประกอบการ โดยความสมัครใจ 
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1.3 แบบบันทึกคำให้การ (ตยส. 3) 
ใช้ในการบันทึกคำให้การบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น 

บันทึกคำให้การเจ้าของร้านค้า  ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งแบบบันทึกคำให้การ ตยส. 3  
ใช้สำหรับการนำส่งให้กับพนักงานสอบสวน เพ่ือประกอบการดำเนินคดีต่อไป 

1.4 แบบบันทึกของกลาง (ตยส. 4) 
ใช้สำหรับกรณีที่การตรวจพบการกระทำความผิด ที่จำเป็นต้องยึด หรือ

อายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต การนำเข้า การขาย หรือดำเนินการที่เป็น
ความผิดตามมาตรา 26 ถ ึงมาตรา 40 เพื ่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ซ ึ ่งของกลางที ่ได ้มาทั ้งหมด                      
ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนตามแบบบันทึก และนำส่งพนักงานสอบสวน(ตำรวจ) ทุกรายการ โดยไม่สามารถเก็บ
ไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในกรณีอื่นได้ เหมือนดังกรณีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบตามแบบ ตยส.5 ได ้

1.5 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ตยส. 5) 
ใช้สำหรับกรณีที ่ตรวจพบว่าผู ้ประกอบการมีการกระทำความผิด เช่น               

กรณีมาตรา 38 วรรค 2 ขายบุหรี่ซิกาแรต /ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด                   
(ซองรูปแบบเก่า) หรือความผิดฐานอื่น ซึ่งจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้การเก็บเป็นตัวอย่าง                   
ให้จัดเก็บเพียง 1 ซอง หรือตามความเหมาะสมเพื่อนำมาตรวจสอบ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการในลักษณะ
อื่น เช่น เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบประกอบการสอน การอบรมพัฒนาศักยภาพฯ เป็นต้น โดยให้กรอก                 
แบบบันทึกนี้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบมาอย่างถูกต้อง                 
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ได้คิดมูลค่า 

2) แบบบันทึกเกี่ยวกบักระบวนการในชั้นการเปรียบเทียบความผิด  ได้แก ่
2.1 แบบบันทึกการเปรียบเทียบความผิด (ปยส. 2)  

ใช้สำหรับกรณีที ่ผ ู ้กระทำความผิด กระทำผิดในความผิดที ่สามารถ
เปรียบเทียบได้ และได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริง ซึ่งยินยอมที่จะชำระ
เงินตามที่ได้มีการเปรียบเทียบ 

2.2  แบบบันทึกคำให้การ (ปยส. 3)  
ใช้สำหรับกรณีที ่ผ ู ้กระทำความผิด กระทำผิดในความผิดที ่สามารถ

เปรียบเทียบได้ และได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบ เนื่องจาก  
- ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบเห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ  
- ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ 
- เหตุอ่ืน ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบได้ 

3) กล้อง หรืออุปกรณถ์่ายภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่พร้อมใช้งาน 
4) เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ หรือ application ที่รองรับ

การบันทึกเสียงระหว่างปฏิบัติการ 
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5) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที ่เกี ่ยวข้อง  
เพื ่อความสะดวกและคล่องตัว อาจใช้ร ูปแบบไฟล์อิเล ็กทรอนิกส์ส ืบค้นแบบ online หรือ offline ผ ่าน
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ก็ได ้

6) ซอง หรืออุปกรณ์สำหรับใส่ของกลาง ขนาดต่างๆ ตามสมควร เทปกาว ปากกาบันทึก
ข้อมูล ปากกาเคมี กระดาษคาร์บอนเพื่อจัดทำสำเนา แผ่นรองเขียน กรรไกร มีดคัตเตอร์ และกระเป๋าบรรจุสิ่งของ
ตามความเหมาะสม 

7) บางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหนังสือราชการแสดงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก 
และได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่  ตามแต่กรณี เช่น หนังสืออนุมัติลงพื้นที่ หนังสือประสานงานกับ
พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ เป็นต้น 
   8) อุปกรณ์ป้องกันการติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 เช ่น หน้ากากอนามัย ถ ุงมือ 
แอลกอฮอล์เจล หรือชนิดนำ้ ฯลฯ 
 

2. ขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพือ่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที ่ มขีั้นตอน กระบวนการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
2.1 แสดงสถานะความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ โดยการแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้ควบคุม ผู้ดูแล หรือผู้รับผิดชอบดำเนินงานของตลาด 
หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือประชาชนที่กระทำผิดกฎหมาย  

2.2 แจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจสอบเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู ้ดำเนินการ เจ้าของ 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ ตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสารรับทราบ  

2.3 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การกระทำผิด ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือการกระทำผิดกฎหมายที่อาจขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกการตรวจสอบ 
หรือบันทึกคำให้การ ดำเนินการกรอก/แบบบันทึกผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                    
(ประเภทตลาด หรือสถานีขนส่งผู ้โดยสาร แล้วแต่กรณี ให้ครบถ้วน (แบบฟอร์มตามตัวอย่างท้ายแนวทางฯ)                           
ซักถามข้อเท็จจริง และบันทึกการตรวจสอบสถานที่ตามข้อเท็จจริงที ่ปรากฏเท่านั้น พร้อมทั ้งบันทึกคำให้การ                    
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการตรวจสอบทุกครั้ง พร้อมให้ผู้ดำเนินการ เจ้าของ
สถานที ่ หรือผู้กระทำผิดลงลายมือชื ่อรับทราบตามข้อเท็จจริง ในกรณีที ่ผู้ กระทำผิดไม่ยอมลงลายมือชื่อ                      
ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่บันทึกเพิ ่มเติมว่าผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง/ผู ้กระทำผิดไม่ยินยอมลงลายมือชื ่อรับทราบ และ                     
หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมลงปฏิบัตกิารในครั้งนั้นด้วย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมลงลายมือชื่อในฐานะพยาน 

*** กรณีดำเนินการตรวจสอบแต่ไม่พบการกระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
กรอกเฉพาะ แบบบันทึกการตรวจสถานที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560(แบบ ตยส.1) 
เท่านั้น  
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2.4 แจ้งการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมาย พร้อมทั ้งอธิบายความผิดและข้อกฎหมาย 
หลักฐานของกลางให้ผู้กระทำผิด และผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นทราบ 

2.5 รวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ยืนยันการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ดังนี ้

1) การตั้งรูปคดี หมายถึง การพิจารณาองค์ประกอบความผิดในแต่ละฐานความผิดว่า            
มีองค์ประกอบใดบ้าง และข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานประกอบใดบ้าง เพื่อพิสูจน์ว่าพฤติการณ์
เป็นไปตามข้อเท็จจริงน้ัน  

เช่น พบการสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาดซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องพิจารณาองค์ประกอบความผิด
ว่า บุคคลดังกล่าวกำลังสูบบุหรี่ หรือกระทำการในลักษณะที่ทำให้เกิดควัน หรือไอระเหยหรือไม่ และตำแหน่งที่
กำลังยืนสูบบุหรี่อยู่น้ัน เป็นพื้นที่ตลาดซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือไม ่

2) การพิจารณา ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคด ี
การดำเน ินคด ีก ับผ ู ้กระทำผ ิด พยานหล ักฐานถ ือว ่าเป ็นส ิ ่ งท ี ่สำค ัญอย ่างยิ่ ง  

ซึ่งพยานหลักฐาน สำหรับประกอบการดำเนินคดี แบบออกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้
 1) พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่พบเห็นการกระทำความผิด เช่น บุคคลที่เห็น ผู้กระทำ

ผิดขณะกำลังยืนสูบบุหรี่ อยู่หน้าห้องน้ำของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
                   2) พยานเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่สามารถพิสูจน ์หรือยนืยันตัวผู้กระทำผิด และการ

กระทำผิดได้ เช่น ภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้กระทำผิด ใบอนุญาตขายบุหรี่ เป็นต้น 
                   3) พยานวัตถ ุได้แก่ วัตถุที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงการกระทำผิด เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ทั้งนี้ รวมถึงภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ และภาพถ่ายการกระทำความผิดด้วย 
                   4) พยานแวดล้อม ได้แก่ ภาพถ่ายหรือบุคคลที ่อยู ่รอบบริเวณ ณ จุด เกิดเหตุ                     

เช่น ภาพถ่าย ร้านค้า/สถานที่ที่ติดใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุในลักษณะของภาพมุมระยะใกล้ ระยะกลาง และ
ระยะไกล 

2.6 จัดเก็บพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี เป็นการนำหลักฐานที่เกี ่ยวข้องกับ               
การกระทำความผิด พร้อมของกลางทั้งหมด ใส่ซองปิดผนึก พร้อมลงลายมือชื่อผู้กระทำผิดบริเวณที่ปิดผนึก                 
เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการพิจารณาดำเนินคด ี 

2.7 ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ภายหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบ และจัดเก็บ รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้องแล้ว  ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน โดยนำของกลางทั้งหมด พร้อมแบบบันทึกคำให้การ (แบบ ตยส.3) ฉบับจริง ซึ่งลงลายมือชื่อทุกฝ่ายครบถ้วน
แล้ว ส่งมอบต่อพนักงานสอบสวน (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป 

2.8 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดี  เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีเป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อย ภายหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที ่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที ่จำเป็น               
ต้องจดรายละเอียด พร้อยถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน บันทึกการจับกุม บัญชีของกลาง พร้อมขอหมายเลขโทรศัพท์
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ของพนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบสำนวนคดีดังกล่าว รวมทั้งช่องทางการติดต่อไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่
รับผิดชอบสำนวน เพื่อการประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินคดีต่อไป 

หมายเหตุ: ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการบันทึกภาพ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานไว้  
ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกัน 
 

3. ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เพื่อการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
ประเดน็การตดิต่อ ช่องทางติดต่อ 

การวินิจฉัยตีความข้อกฎหมาย 
และกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

1. หน่วยงานส่วนภูมิภาค (ระดับเขต) 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12  
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
2. หน่วยงานส่วนกลาง (กรมควบคุมโรค) 
กลุ่มกฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
โทร. 0-2590-3852 (เฉพาะวัน และเวลาทำการ) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-934-8078 (ทุกวัน) 
Email: tobaccolaw.btc@gmail.com  

การบรูณาการภาคีเครือข่าย    
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่ 
 

กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ  
กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
โทร. 0-2590-3851(เฉพาะวัน และเวลาทำการ) 
Email: Otpcnetwork@gmail.com 
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 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
ภายหลังผ ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางฉบับนี้                          
ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและตลาด โดยจัดลำดับความสำคัญ               
ก่อน - หลังของมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ในช่วงระยะแรกภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะบางฐานความผิด ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 เท่านั้น ได้แก ่
 

มาตรา ฐานความผิด อัตราโทษ 
27 (4) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดย แจก แถม ให้ หรือแลกเปลี ่ยน

ผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอื ่น การให้บริการ หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น 

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

27 (5) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระทำการในลักษณะที่แสดงถึง
การลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย 

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

27 (6) ขายสินค้าหรือให้บริการ โดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

27 (8) ให้ หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง 
การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์
อื่นใด เป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

38 วรรค 2 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น) ที่ไม่ได้มีหีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่กฎหมายกำหนด 

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

42 ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี ่ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
43 ผู ้ดำเนินการ (เจ้าของสถานที่ ผู ้จัดการ ผู ้รับผิดชอบ) 

ตลาด หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ให้มี
สภาพลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด 
 
 

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

 

 

 

  แนวทางการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 
 

 

 

ส่วนที่ 5 



26 
 

มาตรา ฐานความผิด อัตราโทษ 
45 ผู ้ดำเนินการ (เจ้าของสถานที่ ผู ้จัดการ ผู ้รับผิดชอบ) 

ตลาด หรือสถานีขนส่งผู ้โดยสาร จัดให้ม ี(ต ิดแสดง)
เครื ่องหมายเขตปลอดบุหรี ่ ไม่เป็นไปตามลักษณะและ
วิธีการที่กฎหมายกำหนด 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

46 ผู ้ดำเนินการ (เจ้าของสถานที่ ผู ้จัดการ ผู ้รับผิดชอบ) 
ตลาด หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือน หรือไม่ควบคุมดูแล ห้ามปราม เพื่อไม่ให้มีการสูบ
บุหรี ่ในพื ้นที ่ตลาด และสถานีขนส่งผู ้โดยสารซึ ่งถูก
กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี ่

ปรับไม่เกิน 3,000 บาท 

 
 จากฐานความผิด และอัตราโทษข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นฐานความผิดซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญา 
และมีการกำหนดอัตราโทษเฉพาะโทษปรับเท่านั ้น ซึ ่งความรุนแรงที่เกิดขึ ้นจากการกระทำผิดในแต่ละฐาน                          
ไม่ถึงกับสมควรต้องได้รับโทษถึงจำคุก คดีน่าจะเลิกกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการนำคดีไปฟ้องต่อศาล และ
ประชาชนก็ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วย เนื ่องจากโทษปรับ                   
เป็นเพียงการตัดเสรีภาพในทรัพย์สินของผู้กระทำผิดให้นำเงินมาชำระค่าปรับ เท่านั้น     
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์               
การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นช่องทางให้กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวดเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้กระทำความผิด ไม่ประสงค์ 
หรือไม่ยินยอมให้ดำเนินการเปรียบเทียบ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย 
จำเป็นต้องดำเนินการกล่าวโทษ โดยไม่ชักช้า  
 

• กระบวนการในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. 2560 มีด้วยกัน 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. การดำเนินคดี ในฐานความผิดที่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบได ้
2. การดำเนินคดี ในฐานความผิดที่ต้องกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดี 
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1. การดำเนินคดี ในฐานความผิดที่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบได้ 
ซึ่งการพิจารณาว่าฐานความผิดใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย เข้าข่าย

ล ักษณะที ่  1 พ ิจารณาจากหล ักเกณฑ์ตามระเบ ียบคณะกรรมการควบค ุมผล ิตภ ัณฑ์ยาส ูบแห ่งชาติ   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ในระดับพื้นที่
ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ ได้แก่ 

1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
อำนาจในการเปรียบเทียบตามระเบียบฯ เป็นอำนาจเฉพาะตำแหน่ง ไม่สามารถมอบอำนาจ

ให้ผู้อื ่นได้ ยกเว้นกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. หรือ นพ.สสจ.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ การเปรียบเทียบ
สามารถดำเนินการได้โดย ผู้รักษาการแทน นพ.สสจ. 

2. พนักงานสอบสวน 
ทั้งนี ้ผู ้อำนาจเปรียบทั้ง 2 ตำแหน่งข้างต้น มีอำนาจเปรียบเทียบได้เฉพาะท้องที่ที ่มีเขตอำนาจ                        

สำหรับความผิดที ่มีโทษปรับสถานเดียว ไม่เกิน 50,000 บาท เท่านั ้น  ซึ ่งแบบบันทึกที ่ต้องดำเนินการ 
ประกอบด้วย 

- แบบบันทึกการตรวจ (ตยส. 1) 
** หากผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบ (นพ.สสจ. หรือ พนักงานสอบสวน) ร่วมลงพื ้นที ่บังคับใช้กฎหมาย  

และดำเนินการเปรียบเทียบจนแล้วเสร็จ ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติการ ไม่ต้องกรอกแบบ ตยส. 1 
- แบบบันทึกการเปรียบเทียบความผิด (ปยส. 2)  หรือ 
- แบบบันทึกคำให้การ (ปยส. 3)  

** พนักงานเจ้าหน้าที่ กรอกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างแบบ ปยส. 2 หรือ ปยส. 3 แล้วแต่กรณี 
 

2. การดำเนินคดี ในฐานความผิดที่ต้องกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดี 
ฐานความผิดที่ไม่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบ ได้แก่ ฐานความผิดที่มีโทษจำคุกรวมอยู่ด้วย หรือมีโทษ

ปรับสูงกว่า 50,000 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบบันทึกฯ
ต่างๆ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งแบบบันทึกเฉพาะที่ต้องรวบรวม นำส่งพนักงานสอบสวน ประกอบด้วย  

- แบบบันทึกการตรวจ (ตยส. 1)   
- แบบบันทึกคำให้การ (ตยส. 3) 
- แบบบันทึกของกลาง (ตยส. 4) 
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แผนผงัการพิจารณาเลือกใช้แบบฟอร์มประกอบการดำเนนิการทางคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* หากผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบ (นพ.สสจ. หรือ พนักงานสอบสวน) ร่วมลงพื ้นที ่บังคับใช้กฎหมาย  
และดำเนินการเปรียบเทียบจนแล้วเสร็จ ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติการ ไม่ต้องกรอกแบบ ตยส. 1 

 

• การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
1. ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้แก่ผู้ต้องหา/ผู้กระทำความผิด 

- ข้อกล่าวหาในการกระทำผิด 

- วัน เวลา สถานทีท่ี่กระทำผดิ 

- รายละเอียดพฤติการณ์ของความผิดที่เกิดขึ้น 

- แจ้งให้ผู้ต้องหา/ผู้กระทำผดิทราบว่าเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได ้

2. กรณีให้การรับสารภาพ และยนิยอมให้เปรียบเทียบ 

- ให้บันทึกแบบบันทึกการเปรียบเทียบความผิด (ปยส. 2) (ดำเนินการโดยไม่ชักช้า) 

- แจ้งให้ผู้ต้องหา/ผู้กระทำความผิด ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งให้ 

เปรียบเทียบ ทั ้งนี ้หากผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบ (นพ.สสจ. /พนักงานสอบสวน) และผู ้มีอำนาจรับเงินและ                     

ออกใบเสร็จรับเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) ร่วมลงพื้นบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ในระหว่าง

การลงพ้ืนที่บังคับใช้กฎหมาย 

โทษปรับสถานเดียว ไม่เกิน 50,000 บาท  

ความผิดที่ต้องกล่าวโทษดำเนินคดี 

รับทราบข้อกล่าวหา  

แต่ไม่ได้เปรียบเทียบ 
รับสารภาพ 

และยินยอมเปรียบเทียบ 

พิจารณาอัตราโทษจากฐานความผิด 

   แบบ ตยส. 1* 
แบบ ปยส. 2 

 

แบบ ตยส. 1 
แบบ ปยส. 3 

 

แบบ ตยส. 1 
แบบ ตยส. 3 
แบบ ตยส. 4 

 

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ 

โทษปรับสถานเดียว เกิน 50,000 บาท 
หรือที่มีโทษจำคุก รวมอยู่ด้วย  
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- กรณีชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลา ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ 

ในใบเสร็จรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน และให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกัน 

- กรณีไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลา ให้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี 

3. กรณีให้การปฏิเสธ/ไม่ยอมให้เปรียบเทียบ 

- ให้บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา /ผู้กระทำผิด ลงในแบบบันทึกคำให้การ (ปยส. 3) 

- นำส่งบันทึก ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคด ี

4. กรณีผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) เห็นว่าตนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดี 

หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ  

- ให้บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา /ผู้กระทำผิด ลงในแบบบันทึกคำให้การ (ปยส. 3) 

- นำส่งบันทึก ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานสอบสวน เพ่ือดำเนินคดี 

5. รายงานผลการดำเนินงานการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
ที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบโดยผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 

ภายหลังดำเนินการเปรียบเทียบแล้ว ระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ                            
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบฯ กำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการเปรียบเทียบปรับให้กับผู้บรหิาร 
ผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาต ิได้รับทราบผลการดำเนินงาน  
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แบบรายงานผลการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

ประจำเดือน............................................................. พ.ศ. .......................... 

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................................... 

ลำดับ
ที ่

วัน เดือน ป ี เลขคด ี ชื่อผู้ต้องหาหรือ
ผู้กระทำความผิด 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

มาตรา ข้อหา/ 
ฐานความผิด 

จำนวนเงิน
ค่าปรับ (บาท) 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

หมายเหต ุ

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

 

      ชื่อผู้รายงาน......................................................... 

ตำแหน่ง......................................................... 

โทรศัพท์/โทรสาร...................................................
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 สรุปหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 

 

หมายเหตุ  :  ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กระทำผิดในฐานความผิดที่มีอัตราโทษปรับเกินกว่า 50,000 บาท ใหส้่งดำเนินคดี (ไม่สามารถเปรยีบเทียบได้) 

 

 

ผู้มีอำนาจเปรยีบเทียบ 

ประเภทผู้ต้องหา/ผู้กระทำความผิด หลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าปรับ 

บุคคลทั่วไป/นิติ
บุคคล 

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ไม่เกิน 50,000 บาท    
  (หลักเกณฑต์าม ปยส.1) 

เกิน 50,000 บาท 
คผยช. วินิจฉยั (ข้อ 3) 

•  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.)     

•  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

•  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

•  ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

•  ข้าราชการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่

ได้รับมอบหมาย 

    

• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

• พนักงานสอบสวน 
    

31 
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• ขั้นตอนการกล่าวโทษดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
การกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดสามารถทำได ้2 วิธี คือ  

1) การกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด  

2) การจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

1. การกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด มีวธิีการ ดังนี้ 

1.1. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ตรวจพบในสถานทีท่ี่มีการกระทำความผิด 

1.2. จัดทำบันทึก ตยส. 1 ถึง ตยส. 5 แล้วแต่กรณี 

1.3. จัดทำเอกสารสรุปข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่พบจากการเข้าตรวจสอบสถานที่ที่มี

การกระทำความผิดเกิดขึ ้น เพื ่อใช้ในการกล่าวโทษผู ้กระทำความผิด และเป็น

พยานหลักฐานให้แก่พนักงานสอบสวน 

1.4. นำภาพถ่ายหลักฐานที่ได้มารวบรวมทำภาพเอกสารประกอบการพิจารณาคด ี

1.5. จัดทำหนังสือกล่าวโทษพร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขต

ท้องที่รับผิดชอบ ซึ่งภายหลังจาก นำส่งหนังสือกล่าวโทษแล้ว อาจต้องมีการติดต่อ

ประสานงานกับพนักงานสอบสวนเป็นระยะ เพื่อทำบันทึกคำให้การดำเนินคดีต่อไป 

2. การจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีวิธีการ ดังนี ้

2.1  เจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวผู้กระทำผิดไปยังสถานีตำรวจ ในท้องที ่

2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงและรายละเอียดข้อกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

เพื ่อให้จัดทำบันทึกการจับกุมผู ้กระทำความผิด ส่งต่อไปยังพนักงานสอบสวนให้

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

2.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันตามระบบ 

2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทำบันทึกคำให้การ ประกอบใน

สำนวนเพื่อดำเนินคด ี

2.5 ติดตามผลการดำเนินคดี สามารถติดตามได้ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน, พนักงานอัยการ 

และในชั้นศาล 

3. รายงานผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายให้กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาต ิได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคหรือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อม
ติดตามคดีถึงที่สุด เพื่อเป็นกรณีศึกษาและประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการที่เหมาะสมและครอบคลุมต่อไป  

ทั้งนี ้ ศึกษารายละเอียดตามแบบสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบงัคับใช้กฎหมายและดำเนินคด ี

ดำเนินคดี 

สรุปผลการดำเนินงานและลงระบบฐานข้อมูล 

หากไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้                                  

ให้ยุติการดำเนินการ 

จัดทำสำนวนและ 

ตรวจสอบสำนวนกล่าวโทษ 

ติดตามความก้าวหน้า     

เป็นระยะ 

จัดส่งหนงัสือกล่าวโทษ                

พร้อมสำนวนและพยานหลักฐาน                 

ให้พนักงานสอบสวน 

พยานหลักฐานไม่เพียงพอ 

ตำรวจจัดทำบันทึก   

การจับกุม 

ให้การกับตำรวจและ   

ลงบันทึกประจำวนั 

พยานหลักฐานครบถ้วน 

จัดเตรียมทีมลงพื้นที่ฯ กำหนดแผนบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ 

เสนอหนังสือกล่าวโทษต่อผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้มีอำนาจลงนาม 

จับกุมโดยตำรวจ ทำหนังสือกล่าวโทษ 

สืบค้น/แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม 

เข้าตรวจพื้นที่ 

พิจารณา

พยานหลักฐาน 

พนง.จนท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ

พร้อมแสดงบัตรพนง.จนท. 

 

แจ้งวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ ตรวจสอบแล้วพบการกระทำความผิด 

แจ้งข้อหาการกระทำความผิด ซักถามข้อเท็จจริงและสอบปากคำ 

หมายเหต:ุ กรณีไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ให้กรอกบันทึกการตรวจสถานที่  ตยส. 1 

บันทึกแบบฟอร์ม 

1) บันทึกการตรวจสถานที่ ตยส. 1 

2) บันทึกคำให้การ ตยส. 3 
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 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลัง

ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ ่งมีการดำเนินการในทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ มีการใช้ประโยชน์เชิงข้อมูลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการ จึงกำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินการรายงาน                     

การบังคับใช้กฎหมาย และสรุปรายงานผลภาพรวมของจังหวัด โดยกำหนดให้มีแบบรายงาน ดังนี้ 

1. แบบบันทึกผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 

2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตลาด : รายครั้ง  (แบบบันทึก 1) 

2. แบบบันทึกผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 

2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร : รายครั้ง   (แบบบันทึก 2) 

3. แบบสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 

2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(แบบบันทึก 3) 

  

 

 

 

QR – Code  

แบบบันทึกและแบบสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                   

พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

  การรายงานการบังคับใช้กฎหมาย และการสรุปรายงานผล 
 

 

 

ส่วนที่ 6 
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แบบบันทึกผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(ตลาด) 

************************************************** 

ส่วนที่ 1 การลงพืน้ที่บงัคับใช้กฎหมาย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  
ชื่อตลาด……………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………                           

ที่ตั้งเลขที่…………………………  ตำบล/แขวง…………………………………. อำเภอ/เขต………………………………….……..…….  

จังหวัด……………………………………………………………………………………………..……………………………………………...……..… 
ลงพื้นทีบ่ังคับใช้กฎหมายฯ ครั้งที…่……………….………  วัน/เดือน/ปีที่ลงพื้นที่ฯ……………………………………………..…… 
คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย 

มีผู้ฝ่าฝืนสูบ
บุหรี่ใน 

เขตปลอดบุหรี่ 

(-) 

ไม่มกีารแสดง
เครื่องหมาย

เขตปลอดบุหรี่ 

(-) 
 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่………………… มีอุปกรณ์/ 
อำนวยความ

สะดวกสำหรับ
การสูบบุหรี ่

เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ 
ถังทรายดับ
บุหรี ่เป็นต้น 

(-) 

ไมมี่การ
ประชาสัมพันธ์

หรือแจ้งเตือนว่า
สถานที่นั้นเป็น 
เขตปลอดบุหรี่ / 
ไมม่ีมาตรการ

ควบคุม ห้ามปราบ
หรือดำเนินการอื่น
ใด ไม่ให้มีการสูบ

บุหรี่ 

(-) 

เครื่องหมาย
มีลักษณะ 
ไม่ถูกต้อง 

(-) 

ติดแสดง 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ครบถ้วน 

ในบริเวณ/พื้นที่
ตามที่กฎหมาย

กำหนด 

(-) 

ติดไว้ในที่ไม่
เปิดเผย  

หรือไม่สามารถ
มองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

(-) 
 

 
 

      

หมายเหตุ: กรณีแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ (-) ตอ้งมีการดำเนินคดีทันท ี

สรุปจำนวนผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่และการดำเนนิคด ี

ประเดน็ จำนวน (ราย) 
- พบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่  
- ดำเนินคดกัีบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี ่  

 
 
 

แบบบันทึก 1 (รายครั้ง) ส่วนที่ 1  
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ส่วนที่ 2  การลงพืน้ที่บงัคับใช้กฎหมาย ด้านการส่งเสรมิการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลกี                 

(ร้านสะดวกซือ้ โชห่วย ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาด) 

คำชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลที่ดำเนินการ และแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง           
ชื่อร้านค้าปลีก การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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หมายเหตุ: กรณีแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง ต้องมีการดำเนินคดีทันที  

สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายผู้ฝา่ฝืนส่งเสริมการขายผลติภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลกี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาด 

ประเดน็ จำนวน (ราย) 
- จำนวนร้านค้าปลีกทั้งหมดที่ลงตรวจสอบ  
- ร้านค้าปลีกทีม่ีการกระทำความผิดในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลีก  
- ดำเนินคดกัีบร้านค้าปลีกที่กระทำความผิดในการสง่เสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลีก  

ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายในพืน้ที่ฯ (ประเภทตลาด) 
ชื่อ – สกุล ....................................................................ตำแหน่ง ............................................................................... 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์…………………………………โทรสาร………………………………Email………………………………………………..……………. 

แบบบันทึก 1 (รายครั้ง) ส่วนที่ 2  
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แบบบันทึกผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นทีต่ามพระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) 

************************************************** 

ส่วนที่ 1 การลงพืน้ที่บงัคับใช้กฎหมาย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  
ชื่อสถานีขนส่งผู้โดยสาร………………………………………………………………………..……………………………………..………………                           

ที่ตั้งเลขที่…………………………  ตำบล/แขวง…………………………………. อำเภอ/เขต………………………………….……..…….  

จังหวัด……………………………………………………………………………………………..……………………………………………...……..… 
ลงพื้นทีบ่ังคับใช้กฎหมายฯ ครั้งที…่……………….………  วัน/เดือน/ปีที่ลงพื้นที่ฯ…………………………………………………. 
คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลที่ได้ลงพ้ืนที่บังคับใช้กฎหมาย 

มีผู้ฝ่าฝืนสูบ
บุหรี่ใน 

เขตปลอดบุหรี่ 

(-) 

ไม่มกีารแสดง
เครื่องหมาย

เขตปลอดบุหรี่ 

(-) 
 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่………………… มีอุปกรณ์/ 
อำนวยความ

สะดวกสำหรับ
การสูบบุหรี ่

เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ 
ถังทรายดับ
บุหรี ่เป็นต้น 

(-) 

ไม่มกีาร
ประชาสัมพันธ์

หรือแจ้งเตือนว่า
สถานที่นั้นเป็น 
เขตปลอดบุหรี่ / 
ไมม่ีมาตรการ

ควบคุม ห้ามปราบ
หรือดำเนินการอื่น
ใด ไม่ให้มีการสูบ

บุหรี่ 

(-) 

เครื่องหมาย
มีลักษณะ 
ไม่ถูกต้อง 

(-) 

ติดแสดง 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ครบถ้วน 

ในบริเวณ/พื้นที่
ตามที่กฎหมาย

กำหนด 

(-) 

ติดไว้ในที่ไม่
เปิดเผย  

หรือไม่สามารถ
มองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

(-) 
 

 
 

     
 

 

หมายเหตุ: กรณีแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ (-) ตอ้งมีการดำเนินคดีทันท ี

สรุปจำนวนผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบหุรี่ และการดำเนนิคด ี

ประเดน็ จำนวน (ราย) 
- พบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่  
- ดำเนินคดกัีบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี ่  

 
 
 

แบบบันทึก 2 (รายครั้ง) ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่ 2  การลงพืน้ที่บงัคับใช้กฎหมาย ด้านการส่งเสรมิการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลกี                 

(ร้านสะดวกซือ้ โชห่วย ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีขนสง่ผู้โดยสาร) 

คำชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลที่ดำเนินการ และแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง           
ชื่อร้านค้าปลีก การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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หมายเหตุ: กรณีแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง ต้องมีการดำเนินคดีทันที  
สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนส่งเสรมิการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลีก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีขนส่งฯ 

ประเดน็ จำนวน (ราย) 
- จำนวนร้านค้าปลีกทั้งหมดที่ลงตรวจสอบ  
- ร้านค้าปลีกทีม่ีการกระทำความผิดในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลีก  
- ดำเนินคดกัีบร้านค้าปลีกที่กระทำความผิดในการสง่เสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลีก  

ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายในพืน้ที่ฯ (ประเภทสถานีขนส่งผู้โดยสาร) 
ชื่อ – สกุล ....................................................................ตำแหน่ง ............................................................................... 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์…………………………………โทรสาร………………………………Email………………………………………………..……………

แบบบันทึก 2 (รายครั้ง) ส่วนที่ 2 
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แบบสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นทีต่ามพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัด…………………………………………………………….. 

ชื่อ-นามสกลุ ผู้รายงาน……………………………………………………ตำแหน่ง………………………………………………………........... 

หน่วยงาน ................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท…์……………………………………โทรสาร…………………………………………Email:……………………………………………… 

   ส่วนที่ 1 สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพืน้ที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  

           การลงพืน้ที่เพื่อบงัคับใช้กฎหมายในสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี ่

1. สรุปจำนวนลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                           

  1.1 จำนวนลงพื้นที่ฯ ณ ตลาด                      ………………. ครัง้ 

  1.2 จำนวนลงพื้นที่ฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร    ………………. ครัง้ 

หมายเหตุ : เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำเป็นต้องลงพื้นที่ฯ ตลาดและสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสาร อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ระยะห่างในการลงพื้นที่              

แต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน)  

2. สรุปผลการลงพืน้ที่บงัคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบญัญัตคิวบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  

2.1 ชื่อตลาด……………………………………………………………………………………………………………………..……………                         

ที่ตั้งเลขที่…………………………  ตำบล/แขวง…………………………………. อำเภอ/เขต………………………………………………….  

2.2 การจัดตลาดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง          และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับการดำเนินการ 

          
 

  (วันทีล่งพื้นที…่………………………………………………….)  
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
  

 
 

 

 
 
 

   

  (วันทีล่งพื้นที…่………………………………………………….) 

จัดเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด                 จัดเขตปลอดบุหรี่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

กำหนด                 ไม่มกีารแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 

มีอุปกรณ์/ อำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่       

เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ถังทรายดับบุหรี่ เป็นต้น 
ไฟแช็ค เป็นตน้ 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่

เครื่องหมายไม่ถูกต้อง 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่ไม่ครบถ้วน 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่                

แสดงเครื่องหมายไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 

แบบบันทึก 3 (สรุปผลการบังคับใช้กฎหมาย) 
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2.3 การประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เรื่อง ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีมาตรการควบคุม  ห้ามปราบหรือ

ดำเนินการอื่นใด ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. สรุปผลการลงพืน้ที่บงัคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามพระราชบญัญัตคิวบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                      

3.1 ชื่อสถานขีนสง่ผู้โดยสาร…………………………………………………………………………………………………………………………                        

ที่ตั้งเลขที่…………………………  ตำบล/แขวง…………………………………. อำเภอ/เขต……………………………………..………….  

3.2 การจัดสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง          และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับการดำเนินการ 

          
 

  (วันทีล่งพื้นที…่………………………………………………….)  
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
  

 
 
 

 
 

 
   

  (วันทีล่งพื้นที…่………………………………………………….) 
          
 

 

 

ดำเนินคดี กรณีผู้ดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่               

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

ไม่มี                 

จัดเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด                 จัดเขตปลอดบุหรี่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

กำหนด                 ไม่มกีารแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 

มีอุปกรณ์/ อำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่       

เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ถังทรายดับบุหรี่ เป็นต้น 
ไฟแช็ค เป็นตน้ 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่

เครื่องหมายไม่ถูกต้อง 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่ไม่ครบถ้วน 

มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แต่                

แสดงเครื่องหมายไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 

ดำเนินคดี กรณีผู้ดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่               

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

       มี  

หาก (มี) มีการดำเนินการอย่างไร 

(     ) เสียงตามสาย  (     ) ติดป้ายประกาศ 

(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………… 

 ………………………………………………………….…………  

หากไม่ม ีได้มีการดำเนินคดี กรณีผู้ดำเนินการไม่มี                  

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุม ดูแล ห้ามปรามเพื่อไม่ให้มี

การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือไม่                                                            

(     ) มี  (     ) ไม่มี 

(     )ระบุ)…………………………………… 
 …………………………………………………………………….. 
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3.3 การประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เรื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีมาตรการควบคุม                   

ห้ามปราบหรือดำเนินการอื่นใด ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

ไม่มี                        มี  

หาก (มี) มีการดำเนินการอย่างไร 

(     ) เสียงตามสาย  (     ) ติดป้ายประกาศ 

(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………… 

 ………………………………………………………….…………  

หากไม่ม ีได้มีการดำเนินคดี กรณีผู้ดำเนินการไม่มี                  

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุม ดูแล ห้ามปรามเพื่อไม่ให้มี

การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือไม่                                                            

(     ) มี  (     ) ไม่มี 

(     )ระบุ)…………………………………… 
 …………………………………………………………………….. 
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4. สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ฯ กรณี พบผู้ฝา่ฝืนสูบบหุรี่ในเขตปลอดบุหรีต่ามที่กฎหมายกำหนด 

            คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง          และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับการดำเนินการ   
ครั้งที ่

ลงพืน้ที่ฯ 
ว/ด/ป พื้นที่เป้าหมาย 

ที่ลงพืน้ที่ฯ (✓) 
ตลาด สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

พบการฝ่าฝืนสูบบุหรี ่
ในเขตปลอดบหุรี่ 

 (ราย) 

จำนวนผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี ่
ในเขตปลอดบหุรี่ 

ที่ได้ดำเนินคด ี(ราย) 

พบการฝ่าฝืนสูบบุหรี ่
ในเขตปลอดบหุรี่ 

 (ราย) 

จำนวนผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบหุรี่ 

ที่ได้ดำเนินคด ี(ราย) 
ตลาด สถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม       

หมายเหตุ :  ดำเนินคดี ได้แก่ การเปรียบเทียบ, การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  
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           5. สรุปผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ฯ กรณีกระทำความผิดในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านค้าปลีก 
           คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง          และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับการดำเนินการ 

ครั้งที ่ ว/ด/ป พื้นที่เป้าหมาย 
ที่ลงพืน้ที่ฯ 

(✓) 

ตลาด สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จำนวน
ร้านค้า

ปลีกทีล่ง
ตรวจสอบ 

จำนวนการกระทำความผิดในการส่งเสริม 

การขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ (ราย) 
จำนวน
ร้านค้า

ปลีกที่ลง
ตรวจสอบ 

จำนวนการกระทำความผิดในการส่งเสริม 

การขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ (ราย) 
ตลาด สถานี

ขนส่ง
ผู้โดยสาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

รวม                 

คำอธิบายเพิ่มเติม   
1. ขายสินค้าอื่น  แล้วแจก แถม ให้ บุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                                           4.     ลดราคา บุหรี่ ยาเส้น ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย  
2. ขายบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแจก แถม ให้ สินค้าอื่น ๆ                                                         5.     ขายบุหรี่ซิกาแรต ซอง/หีบห่อรูปแบบเก่า  
3. เสนอสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่ซื้อบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ (เช่น ชิงโชค ชิงรางวัล บัตรกำนัล ตั๋วฟรี ฯลฯ)       6.      ขายยาเส้น ยาเส้นปรุง ซอง/หีบห่อรูปแบบเก่า 
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ส่วนที่ 2 กลไกในการดำเนนิงานการบังคบัใช้กฎหมายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ              

พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

คำชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  (    )  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. กลไกการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ฯ 
    1.1 ผู้บังคบับัญชา มีการสั่งการผ่านหน่วยงานใด ในการลงพื้นทีบ่ังคับใช้กฎหมายในพื้นทีฯ่ 
         (    ) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
         (    ) คณะทำงาน โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………………………… 
         (    ) หน่วยงานอ่ืน โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………..………… 
         (    ) อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………..…….. 
    1.2 วิธีการสัง่การเพื่อลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นทีฯ่  
         (    ) หนังสือราชการ      (    ) การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน    (    ) การประชุม Conference   
         (    ) อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………………………      
     1.3 หน่วยงานใดที่รับผิดชอบ ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายฯ 
         (    ) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
         (    ) คณะทำงาน โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………………………… 
         (    ) หน่วยงานอ่ืน โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………..……….. 
         (    ) อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………..……. 
2. กระบวนการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ฯ 
     2.1 องค์ประกอบของคณะทำงาน/ทีม เพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ฯ มีหน่วยงานใด บ้าง 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
     2.2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นทีฯ่ มีแผนการดำเนินการฯ หรือไม่ 
         (    ) ไม่มี      (    ) มี  
        หาก ( มี ) หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการจัดทำแผนฯ อย่างไร  
                                       (    ) รายครั้ง    (    ) รายสัปดาห์  (    ) รายเดือน 
     2.3 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นทีฯ่ มกีารใช้งบประมาณจากแหล่งใด       
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
     2.4 ปญัหา และอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นทีฯ่ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจในการนำแนวทางการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไปใช้ประโยชน์ 

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
โดยความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี ้ 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ  ระดับ 2 หมายถึง พอใจนอ้ยที่สุด   ระดับ 3 หมายถึง พอใจนอ้ย                    
ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก   ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 

ประเดน็ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 

1. ความพึงพอใจตอ่เนื้อหาของแนวทางฯ  
1.1 มีความสอดคลอ้งตามวัตถุประสงค ์      
1.2 มคีวามสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหวัข้อ      
1.3 มคีวามถูกต้องของเนื้อหา      
1.4 มีการใชภ้าษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจได้ง่าย      
1.5 มีความเปน็ปัจจุบัน ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้      
2. รูปแบบของแนวทางฯ 
2.1 ขนาดตัวอักษรอา่นง่าย      
2.2 สื่อประกอบมีความน่าสนใจ      
2.3 ขนาด ปรมิาณของแนวทางฯ      
2.4 ความพึงพอใจภาพรวมของรูปแบบแนวทางฯ      

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที ่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ               
พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 • ด้านเนื้อหา
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................  

• ด้านรูปแบบของเล่มแนวทาง
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

 

ลงชือ่ ผูร้ายงาน.................................................................... 
             (.......................................................) 

ต าแหน่ง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั................................. 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูจงัหวดั 
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ภาคผนวก 
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แหล่งข้อมูลเพื่อแนวทางการบังคับใชก้ฎหมายในพื้นที่  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

*************************************** 
 

 
สามารถสแกน QR – Code  

คู่มือพนักงานเจ้าหนา้ที่  
ขั้นตอนการขอออกบัตรประจำตัว 

พนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 

 
สามารถสแกน QR – Code  
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• ที่ปรึกษา 
 นายแพทยส์ุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 นายแพทย์ขจรศักดิ ์ แก้วจรัส   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 นายแพทย์ชยนันท ์ สิทธิบุศย ์  ผู้อำนวยการ 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

• คณะผู้จัดทำ 
 นายจิระวัฒน ์  อยู่สะบาย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 ว่าที่ร้อยตรี พรเทพ เกตุษา   นิติกร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
 นายธีรศักดิ ์  รัตนวิชัย   นิติกร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
 นายอดิศักดิ์  พุ่มทอง   นิติกร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
 นายปริญญา  ดาระสุวรรณ ์  นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
 นางสาวธนรัตน์  ชีวเรืองโรจน์  นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

• คณะผูต้ิดตามการรายงานผล และประสานงานเพือ่ดำเนินมาตรการ 

 นางสาวอรณิชา  หนูนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 นางสาวราณี  โตสาแน   นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 นายสนธยา  บุญเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 นางสาวพลอยไพลิน เทพาฑีปกรณ ์  นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 นายอัสมีน  บือโต   นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 นางสาววรินดา  ดาอ่ำ   นักวิชาการสาธารณสุข 
       กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

รายชื่อคณะผู้จัดทำ 
 

 

 




