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คํานํา 
 

 เปนที่ทราบกันดีวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสวน
ทองถิ่นในทุกดาน  ท้ังการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ  บทบาทดานการควบคุมยาสูบเปน
บทบาทหนึ่งท่ีคาดหวังวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมการ
สูบบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติแตงตั้งบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี  การใหอํานาจและบทบาทหนาท่ีเปนที่คาดหวังถึงการ
ปฏิบัติงานและความสําเร็จในการดําเนินงาน  แตในทางปฏิบัติอาจไมงายนัก ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ภารกิจที่ตองปฏิบัติ และที่สําคัญการใหความสําคัญ
ตองานควบคุมยาสูบยังเปนประเด็นท่ียังไมอยูในความสนใจและใหความสําคัญเทาท่ีควร สวนหนึ่ง
เปนเพราะความไมรูและไมเขาใจบทบาทหนาท่ีดังกลาว ดวยเหตุนี้ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.)  จึงไดจัดทําขอมูลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ
การบริโภคยาสูบของประเทศที่จะทําใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของปญหา  การเปน
พนักงานเจาหนาท่ีและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และสาระของพระราชบัญญัติท่ีบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร และสุดทายคือ การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ศจย. เปนหนวยงานวิชาการที่สนับสนุนความรูเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบใหกับภาคีและ
หนวยงานตาง ๆ ใชประโยชนในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการสรางความรูท่ีมี
พลังในการพัฒนานโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบตอไป  
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สถานการณการบริโภคยาสูบของไทย  พ.ศ. 2534 - 2549  
 
 ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ไดทําการวิเคราะหขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ  ระหวางป พ.ศ.2534 – 2539  ซ่ึงมี 5  ฐานขอมูล              
ไดผลการวิเคราะหที่สําคัญดังนี้ 
 

1. อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรลดลงอยางตอเน่ือง   

 
 

                                                             
 
 
 
 
 

 

ระหวางปพ.ศ. 2534 – 2549  
อัตราการสูบบุหร่ีของประชากร 
รวมทุกประเภทมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องจากรอยละ 30.46 
ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 
19.47 ในป พ.ศ. 2547 และในป 
พ .ศ .2549 อัตราการสูบบุห ร่ี
ลดลงเหลือรอยละ 18.94  
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 แผนภูมิท่ี 1  อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท 
 

2. อัตราการสูบบุหรี่จําแนกตามเพศ : แนวโนมลดลงทั้งเพศชายและหญิง 

  
เพศชาย 
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แผนภูมิท่ี 2 อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุก   
ประเภทของเพศชาย 
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3.อัตราการสูบบุหรี่จําแนกตามกลุมอายุ : สถานการณที่ตองจับตามอง 

  ชวงอายุที่มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงที่สุดคือ  ประชากรอายุ  41-59  ป รองลงมาคือ  25-40  
ป  อัตราการสูบบุหร่ีระหวางป พ.ศ. 2534  - 2549  ในทุกกลุมอายุมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลง ยกเวน
ใน  ป พ.ศ. 2549  ที่กลุมอายุ 15 – 18 ป  มีอัตราการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นเล็กนอย  ซ่ึงตองติดตามเฝา
ระวังตอไป กลุมอายุที่มีการสูบบุหร่ีลดลงต่ําที่สุดคือ  กลุมอายุ   25-40  ป  แสดงใหเห็นวา  การ
ลดอัตราการสูบบุหร่ีในเยาวชนมีมากกวาผูใหญ   

 
  
 
 
 
                 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทจําแนกของเพศหญิง 

 

        อัตราการสูบบุหร่ีของทั้งเพศชายและหญิง
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  ระหวาง  ป พ.ศ.
2534 – 2549  โดยประชากรชายมีอัตราการสูบ
บุหร่ีสูงกวาประชากรหญิงประมาณ  10 เทาใน
ทุกรอบของการสํารวจดังใน   ป  พ .ศ .2534  
อัตราการสูบบุหร่ีของเพศหญิงเทากับรอยละ 
4.60  ในขณะที่เพศชายรอยละ 55.63  และในป 
พ.ศ.2549  เพศหญิงเทากับรอยละ 2.00  และเพศ
ชายเทากับรอยละ 36.91 

เพศหญิง 
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อยางไรก็ตามเยาวชนอายุ 15 
– 24 ป  ถือเปนกลุมเสี่ยงและเปน
กลุมนักสูบหนาใหม  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประชากรอายุระหวาง  15 – 18 ป  
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แผนภูมิท่ี 4 อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามอาย ุ
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วัยรุนสูบบุหรี่ : สถานการณที่นาเปนหวง 

 วัยรุนอายุ 15 – 18 ป  เปนวัยที่ตองเฝาระวังมากที่สุด  เนื่องจากมีอัตราการสูบบุหร่ีที่
สูงขึ้น (เพิ่มจากรอยละ 4.29   ในป 2544 เปน 4.46 ในป 2549)  รองลงมาคืออายุ 11 – 14 ป  (จาก
รอยละ 0.20  ใน ป พ.ศ. 2544   เปนรอยละ 0.22   ในปพ.ศ. 2549)   
 

ตารางที่ 1  แสดงอัตราการสูบบุหร่ีจําแนกตามกลุมอายุและเพศ 
 

กลุมอายุ (ประชากร
รวม) 

กลุมอายุ (เพศชาย) กลุมอายุ (เพศหญิง) ป
พ.ศ. 

11-14 15-18 19-24 11-14 15-18 19-24 11-14 15-18 19-24 

2534 0.43 9.16 27.58 0.73 17.23 52.39 0.11 0.58 1.56 

2539 0.28 6.87 23.88 0.43 13.36 46.43 0.13 0.36 0.92 

2544 0.20 5.39 19.22 0.30 10.31 36.89 0.10 0.32 0.89 

2547 0.10 4.29 15.94 0.19 8.46 30.42 0.03 0.25 0.95 

2549 0.22 4.46 15.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. จํานวนผูสบูบุหรี่ : แนวโนมลดลงตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

        จํานวนประชากรผู สูบบุหร่ี
เปนประจําในประเทศไทยลดลง
ตามลําดับจาก จํานวน 11 ลานคน 
คน ในป พ.ศ.2534  ลดลงเหลือ 
10 .6  ล านคน  ในป  พ .ศ .  2539  
ลดลงเหลือ 9.6 ลานคน  ในป พ.ศ. 
2547  และ 9.5 ลานคนในป พ.ศ. 
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แผนภูมิท่ี 5  จาํนวนผูสูบบุหร่ีระหวางป พ.ศ.2534 - 2549 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 



องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการควบคุมยาสูบ......................................................................................................4 

    

 
5. ปริมาณบุหรี่ที่สูบตอวนั : มีแนวโนมลดลงไมมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ในป พ.ศ.2534  ปริมาณบุหร่ีที่
สูบเทากับ 11.85  มวนตอวันตอคน  
แตกลับเพิ่มขึ้นเปน 12.26 มวนตอวัน
ตอคน  ในป พ.ศ.2539  ซ่ึงในปนี้มี
ปริมาณการผลิต  และยอดจําหนาย
ของบุหร่ีในและตางประเทศ  สูงกวา
ชวงอื่น จากนั้นปริมาณการสูบบุหร่ี
ของประชากรลดลงเหลือ  10.61   
และ  10.38  มวนตอวันตอคน ในป 
พ.ศ. 2544 และ 2547  ตามลําดับ 
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แผนภูมิท่ี 6  ปริมาณบุหร่ีที่สูบตอวัน 
 

6.  ยิ่งสูบ ยิ่งจน...ยิ่งจน ยิ่งสูบ  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อั ต ร า ก า ร สู บ บุ ห ร่ี
จําแนกตามกลุมรายไดพบวา  
ประชากรซึ่งอยูในกลุมรายไดจน
ที่สุด  มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด  
รองลงมาคือ  กลุมรายไดเกือบ
จน  ในขณะที่ประชากรซึ่งอยูใน
กลุมรายไดรวยที่สุด  มีอัตราการ
สูบบุหร่ีต่ําในทุกรอบการสํารวจ   
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เกือบจน ปานกลาง เกือบรวย รวยที่สุด

แผนภูมิท่ี 7 อัตราการสูบบุหร่ีจําแนกตามกลุมรายได 
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7. อัตราการสูบบุหรี่รวมทุกประเภท จําแนกตามเขตการปกครอง : สถานการณ
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความสนใจ 

 
อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของ

ประชากรรวมทั้งนอกเขตและในเขตเทศบาล
ลดลง  กลาวคือป พ.ศ. 2534  ประชากรนอกเขต
เทศบาล มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 33.67 และ
ลดลงเปนรอยละ 21.82 ในป พ.ศ.2547  
เชนเดียวกับในเขตเทศบาลที่มีอัตราการสูบบุหร่ี
รอยละ 23.22 และลดลงเปนรอยละ 14.86 
ในชวงเวลาเดียวกัน  ขณะ  เดียวกันผลการ
วิเคราะหยังพบวาประชากรในเขตเทศบาล   มี
อัตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับที่
สูงกวานอกเขตเทศบาลเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 
36.00 และ 35.19
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หมายเหตุ  
   1) ในเขต : ในเขตเทศบาล/เขตเมอืง 
   2) นอกเขต : นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล หรือเขตชนบท 

แผนภูมิท่ี 8 อัตราการสูบบุหร่ีจําแนกตามเขตการปกครอง 

 
 
 
 
 

8. สิบจังหวัดแรกที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 

จากรายงานสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทยระหวางป พ.ศ.2534 -2547  
พบวา   ในป พ.ศ.2544   ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจอัตราการสูบบุหร่ี  จําแนกรายจงัหวดั
พบวา  10 จังหวัดแรกที่มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด  มีรายละเอียดตามตารางที่  2 
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ตารางที่ 2  อัตราการสูบบุหร่ี  รายจังหวัด  เรียงจากอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด 10 อันดับแรกของ

ประเทศ 

  

อัตราการสูบบุหร่ีรวม อัตราการสูบบุหร่ีเพศชาย อัตราการสูบบุหร่ีเพศหญิง ลําดับ 

จังหวัด รอยละ จังหวัด รอยละ จังหวัด รอยละ 
1 หนองบัวลําภ ู 32.76 หนองบัวลําภ ู 64.55 ตาก 15.13 
2 ตาก 32.23 กระบี่ 56.31 แมฮองสอน 13.88 
3 แมฮองสอน 30.66 ชัยภูม ิ 55.29 ลําปาง 9.59 
4 กระบี่ 29.01 สุราษฎรธานี 54.77 เชียงใหม 7.69 
5 กาฬสินธุ 28.39 กาฬสินธุ 54.03 เชียงราย 7.23 
6 ชัยภูม ิ 28.07 สตูล 52.98 ลําพูน 6.86 
7 ลําปาง 28.03 ศรีสะเกษ 52.46 พะเยา 6.09 
8 สุราษฎรธานี 27.92 อุดรธาน ี 52.38 นาน 5.63 
9 เลย 27.51 เลย 51.39 สุโขทัย 4.70 
10 สตูล 27.45 อุบลราชธานี 51.06 ชัยนาท 4.53 

 สรุป 

 
       แมแนวโนมของอัตราการสูบบุหร่ีโดยภาพรวมจะลดลงอยางตอเนื่อง  แตหาก
พิจารณาในรายละเอียด  มีประเด็นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  ตองใหความสนใจและ
เปนขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนที่เพิ่มขึ้น  ขณะที่กลุมอายุอ่ืน ๆ             
มีแนวโนมลดลง  อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมคนจนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  และมีอัตราการ
สูบบุหร่ีสูงกวาคนรวย  และที่สําคัญการสูบบุหร่ีของประชากรนอกเขตเทศบาล  สูงกวาในเขต
เทศบาล  ขอมูลเหลานี้มีความสําคัญยิ่งตอ  อปท.  ในการนําไปใชเพื่อการดําเนินงานควบคุมยาสูบ
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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การสํารวจองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  กับการควบคุมยาสูบ  
 

 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  ตําแหนงนายก อปท. ไดแก อบจ. เทศบาล อบต. ปลัดและ
รองปลัด อปท. และอีกหลายตําแหนงของอปท. ลวนเปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมยาสูบตาม
กฎกระทรวง  ที่ไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  อยางไรก็ดีในทาง
ปฏิบัติยังพบวาบุคคลเหลานี้ยังไมทราบถึงสถานการณเปนพนักงานเจาหนาที่ของตน  รวมถึง
บทบาทและอํานาจหนาที่  ดังผลการสํารวจของ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) ซ่ึงไดทําการสํารวจขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานปกครองทองถ่ินทุก
ระดับทั่วประเทศ ไดแก  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล (นคร เมือง ตําบล) และ องคการ
บริหารสวนจังหวัด จํานวน 7,853 แหง/ชุด ไดรับแบบสอบถามตอบกลับ จํานวน 4,534 ชุด    คิด
เปนรอยละ 57.74 โดยผูตอบแบบสอบถามอยูในสวนงานฝายแผนและการศึกษา รอยละ 23.3 
รองลงมาคือ นายก อปท.  รอยละ 18.1 ฝายโยธา กอสราง รอยละ 15.5 และฝายสาธารณสุข/
สุขาภิบาล รอยละ 15.2  (แผนภูมิที่ 9)  

 
แผนภูมิท่ี 9 รอยละของบุคลากรองคการปกครองสวนทองถ่ินจําแนกตามสถานภาพในองคกร 
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บุคลากรของ อปท. กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวารอยละ 60.7 ไมเคยสูบเลย รอยละ21.9 เคยสูบแตปจจุบันไม

สูบ โดยจําแนกเปน เคยแคลองสูบรอยละ 12.8 และเคยสูบแตปจจุบันเลิกสูบแลว รอยละ 9.1 และ
รอยละ 17.4 สูบบุหร่ีในปจจุบัน (แผนภูมิที่ 10) โดยสูบเปนประจําทุกวันรอยละ 62.9 รองลงมาคอื 
สูบนาน ๆ ครั้ง รอยละ 30.7 และสูบบอยแตไมทุกวัน รอยละ 4.9 สําหรับกลุมที่สูบเปนประจําทุก
วัน จํานวนมวนที่สูบเฉลี่ย 12.2 มวนตอวัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.24 จํานวนมวนต่ําสุดคือ 1 
มวนและสูงสุดคือ 60 มวน สําหรับกลุมที่สูบบอยแตไมทุกวัน จํานวนมวนที่สูบเฉลี่ย 2.9 มวนตอ
วัน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.56 จํานวนมวนต่ําสุดคือ 1 มวนและสูงสุดคือ 17 มวน (ตารางที่ 3) 

สําหรับการรับรูการมีผูสูบบุหร่ีในหนวยงาน พบวา รอยละ 85.6 ระบุวาหนวยงานมีผูสูบ
บุหร่ีอยางนอย 1 คนขึ้นไป และรอยละ 14.4 ไมระบุจํานวน (นัยยะของการไมระบุจึงอาจมี
ความหมายวามีผูสูบบุหร่ีรวมอยูดวย)  (ตารางที่ 3) 
 
แผนภูมิท่ี 10 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากร อปท. 
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พฤติกรรมการสบูบุหร่ี รอยละ 
กลุมท่ีเคยสูบแตเลกิแลว (n=409)  

ระยะเวลาท่ีเลิกสูบ  
ต่ํากวา 1 ป  
1 ป 
มากกวา 1 ป – 2 ป 
3-5 ป 
6-9 ป 
10 ปขึ้นไป 

8.9 
25.9 
25.2 
16.4 
13.5 
10.1 

คาเฉลีย่ 3.61 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.39  ต่ําสุดคือ ต่ํากวา 1 ป และสูงสุด 15 ป  
กลุมท่ีปจจุบันยังสูบอยู (n=780)  

ความถี่ในการสูบ  
สูบเปนประจําทุกวนั 
สูบเกือบทุกวัน/สูบบอยคร้ัง 
สูบบางครั้ง 
อื่น ๆ (สูบเฉพาะบางโอกาส) 

62.9 
4.9 
30.7 
1.5 

กลุมท่ีสูบเปนประจาํทุกวัน (n=491)  

ปริมาณการสูบ (มวน/วัน)  
1-4  มวน 
5-9 มวน 
10 มวน (คร่ึงซอง) 
11-19 มวน (เกินคร่ึงแตไมถึง 1 ซอง) 
20  มวน (1 ซอง) 
21-39 มวน (เกิน 1 ซองแตไมถึง 2 ซอง) 
40  มวน (2 ซอง) 
41 มวนขึ้นไป (มากกวา 2 ซอง) 

11.0 
20.2 
33.2 
10.6 
18.8 
3.9 
1.7 
0.6 

คาเฉลีย่ 12.2  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 8.24 
ต่ําสุดคือ ต่ํากวา 1 ป และสูงสุด 60 มวน 

 

การรับรูการมีผูสูบบุหรี่ในหนวยงาน (n=4,534)  
มีอยางนอย 1 คนขึน้ไป 
ไมระบุ ไมตอบ 

85.6 
14.4 

คาเฉลีย่ 6.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.02  
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จากตารางที่ 3   เปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา กวารอยละ 80 ของหนวยงานระบุวามีผูสูบบุหร่ี 

ดังนั้นจึงเปนสถานการณที่ทาทายอยางยิ่งตอหนวยงานทองถ่ินที่จะดําเนินการสถานที่ราชการ
ปลอดบุหร่ีและ/หรือการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีและการจัดเขตสูบบุหร่ีที่ถูกตองไดอยางไร 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นายก อปท. สูบบุหร่ี
สูงกวาสถานภาพอื่น ๆ คือ รอยละ 33.1 รองลงมาคือ รองนายก อปท. รอยละ 24.5 ปลัด อปท, 
รอยละ 23.2 และฝายโยธา/กอสราง รอยละ 17.5 (แผนภูมิที่ 11)     

 
แผนภูมิท่ี11   อัตราการสูบบุหร่ีของ อปท.ตามสถานภาพ 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบทบาทหนาที่เก่ียวกับการควบคุมยาสูบ 

 
จากการประเมินบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับยาสูบในทุกลักษณะของผูตอบ พบวา รอย

ละ 43.2 ระบุวาทํางานที่ไมเกี่ยวของกับยาสูบ และรอยละ 29.2 ไมระบุงาน ขณะที่รอยละ 27.6 ที่
ระบุวามีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับยาสูบ ซ่ึงสวนใหญเปนงานดานรณรงค (แผนภูมิที่ 12)  
 
แผนภูมิที่ 12 รอยละของการปฏิบัติงานเกีย่วของกับการควบคุมยาสูบของบุคลากร อปท. 

 
 
 

27.629.2

43.2

เกี่ยวของ ไมเกี่ยวของ ไมระบุ

 
 
 
 
 

 
  
 

บุคลากรของ อปท. กับการปฏิบัติงานควบคุมยาสูบ 
 

บุคลากรของ อปท.  สวนใหญประมาณรอยละ 70  ระบุวาปฏิบัติงานไมเกี่ยวของกับการ
ควบคุมยาสูบ (ตารางที่ 4) ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา ตําแหนงที่เปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมยาสูบ
ระบุวาปฏิบัติงานที่ไมเกี่ยวของ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการรับรูอยางเปนทางการและการขาดการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
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ตารางที่  4  สถานภาพของบุคลากร อปท.  กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ 
 

การปฏิบตัิงานเกี่ยวของกับการควบคุมยาสบู    สถานภาพ 
 (n=4,534) ไมเก่ียวของ/ไมระบุ เก่ียวของ 

นายก อปท. 

รองนายก อปท. 

ปลัด อปท. 

สาธารณสุข/สุขาภิบาล 

ธุรการ ประชาสัมพันธ 

ฝายโยธา กอสราง 

ฝายแผน และการศึกษา 

524 (64.9) 
71 (64.5) 
391 (72.0) 
472 (69.7) 
459 (78.1) 
545 (79.4) 
764 (73.1) 

283 (35.1) 
39 (35.5) 
152 (28.0) 
205 (30.3) 
129 (21.9) 
141 (20.6) 
281 (26.9) 

 
การรับรูเกี่ยวกับ “การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่” พบวา รอยละ 94.0 รับรูวา ไมมี/ไม

ทราบ มีเพียงรอยละ 6.0 ที่รับรูวามีการแตงตั้ง (แผนภูมิที่ 13) และเมื่อพิจารณาถึงการรับรูการ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่จําแนกตามสถานภาพ พบวา ทุกตําแหนงระบุวาไมมีการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ สูง เฉลี่ย รอยละ 90 (ตารางที่ 5) จากสถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็น
ชัดเจนถึงการไมรับรูถึงสถานภาพและบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมถึงการขาดดารดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมในการแตงตั้งและการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่จะใชเปน
เครื่องมือของการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ได  

 
 
 
 
 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 



องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการควบคุมยาสูบ......................................................................................................13 

    

 
แผนภูมิท่ี 13  รอยละของการรับรูการดําเนินงานของ  อปท. ในเรื่องการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

 
 

6.0

94.0

มี ไมมี/ไมทราบ

 
 
 
 

 
 
 
ตารางที่ 5    สถานภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการรับรูเกี่ยวกับการแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ 
 

การแตงตั้งพนกังานเจาหนาที่    สถานภาพ 
 (n=4,534) ไมมี/ไมระบ ุ มี 

นายก อปท. 

รองนายก อปท. 

ปลัด อปท. 

สาธารณสุข/สุขาภิบาล 

ธุรการ ประชาสัมพันธ 

ฝายโยธา กอสราง 

ฝายแผน และการศึกษา 

737 (94.7) 
89 (86.4) 
502 (95.3) 
557 (86.1) 
557 (97.2) 
652 (97.2) 
950 (94.5) 

41 (5.3) 
14 (13.6) 
25 (4.7) 
90 (13.9) 
16 (2.8) 
19 (2.8) 
55 (5.5) 
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การประเมินหนวยงานกับการใหความสําคัญตอการควบคุมยาสูบ  

ในดานการดําเนินงานเขตปลอดบุหร่ีของหนวยงาน อปท. พบวา มีการดําเนินงานเขต
ปลอดบุหร่ีเฉพาะในตัวอาคาร รอยละ 51.5 รองลงมาคือไมมีนโยบายและการจัดเขตปลอดบุหร่ีที่
ชัดเจน แตมีการติดสติ๊กเกอรหามสูบ รอยละ 16.7 และมีรอยละ 14.6 ระบุวา ดําเนินการเปนเขต
ปลอดบุหร่ี 100% (แผนภูมิที่ 14) 
 
แผนภูมิท่ี 14 รอยละของการรับรูการดําเนินงานเขตปลอดบุหร่ี 
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เปนเขตปลอดบุหรี่ 100% เขตปลอดบุหรี่เฉพาะในตัวอาคาร

เขตปลอดบุหรี่เฉพาะในตัวอาคารบางสวน ไมมีนโยบายและการจัดเขตปลอดบุหรี่ท่ีชัดเจน แตมีการติดสติ๊กเกอรหามสูบ

ไมมีนโยบายและการดําเนินการใด ๆ อื่น ๆ

 
 
 

 
 
 
 
 

การใหความสําคัญตองานควบคุมยาสูบของหนวยงาน พบวา บุคลากรประเมินวา 
หนวยงานใหความสําคัญตองานควบคุมยาสูบระดับปานกลาง รอยละ 51.5 รองลงมาคือ ระดับ
มากและนอย รอยละ 24.2 และ 21.2 ตามลําดับ  ดานโครงสรางหนวยงานเอื้อตอการควบคุมยาสูบ 
พบวา บุคลากรประเมินโครงสรางหนวยงานวาเอื้อตอการควบคุมยาสูบระดับปานกลาง รอยละ 
50.3 รองลงมาคือ ระดับมากและนอย รอยละ 27.0 และ 19.6 ตามลําดับ  สําหรับความชัดเจนของ
การออกกฏบังคับของหนวยงานตอการควบคุมยาสูบ พบวา บุคลากรมีความเห็นวา มีการ
ดําเนินการดังกลาวในระดับปานกลาง รอยละ 40.5 รองลงมาคือ นอย รอยละ 36.2 และไมมีการ
ดําเนินการเลย รอยละ 14.7  การออกกฏขอบังคับควบคุมยาสูบของหนวยงาน พบวา ไมมี รอยละ 
89.0 และไมมีการออกมาตรการควบคุมยาสูบของหนวยงาน รอยละ 83.6 (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6  การประเมินองคกรในการรับรูการดําเนินงานตอการควบคุมยาสูบ 

การรับรูการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น (n=4,534) 
จํานวน  

(รอยละ) 

หนวยงานใหความสําคัญตองานควบคุมยาสูบ (n=4,476)  
 มาก 
    ปานกลาง 
        นอย 
        ไมมีเลย 

1,081 (24.2) 
2,307 (51.5) 
948 (21.2) 
140 (3.1) 

โครงสรางหนวยงานเอื้อตอการควบคมุยาสูบ (n=4,449)  
 มาก 
    ปานกลาง 
        นอย 
       ไมมีเลย 

1,201 (27.0) 
2,238 (50.3) 
872 (19.6) 
138 (3.1) 

กฎขอบังคับของหนวยงานตอการควบคุมยาสูบมีความชัดเจน (n=4,456)  
 มาก 
    ปานกลาง 
        นอย 
        ไมมีเลย 

383 (8.6) 
1,807 (40.5) 
1,612 (36.2) 
654 (14.7) 

หนวยงานมีการออกขอบังคับควบคุมยาสูบ  (n=4,417)  
 มี 
    ไมมี 

485 (11.0) 
3,932 (89.0) 

หนวยงานมีการออกมาตรการควบคุมยาสูบ  (n=4,395)  
 มี 
    ไมมี 

721 (16.4) 
3,674 (83.6) 

 
การประเมินบทบาทหนาที่องคกรกับการควบคุมยาสูบ  
การประเมินความชัดเจนในบทบาทหนาที่ขององคกรในการควบคุมยาสูบอยูในระดับ

นอย รอยละ 44.4  และระดับปานกลาง รอยละ 40.8  การทําบทบาทหนาที่ของหนวยงานในดาน
การรณรงคใหความรูและปองกัน พบวา  อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.3 รองลงมาคือ ระดับ
นอยและมาก รอยละ 31.5 และ 13.0  สําหรับบทบาทของหนวยงานในการควบคุมและจํากัดการ
สูบบุหร่ี พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 45.8 และระดับนอย  รอยละ 37.3  ดานบทบาทของ
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หนวยงานในการชวยผูสูบบุหร่ีใหเลิกบุหร่ีได พบวา อยูในระดับนอย รอยละ 42.7 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง รอยละ 36.7 และไมมีเลย รอยละ 12.8 สําหรับการมีแผนงาน/โครงการควบคุม
ยาสูบ ในรอบ 1 ปที่ผานมา พบวา หนวยงานรอยละ 53.5 มีแผนงาน/โครงการ ขณะที่รอยละ 46.5 
ไมมี (ตารางที่ 7) 

 
ตารางที่ 7  การประเมินองคกรในดานบทบาทหนาที่ในการควบคุมยาสูบของบุคลากร 

การประเมินบทบาทหนาท่ีขององคการปกครองสวนทองถิ่น (n=4,534) 
จํานวน 
(รอยละ) 

ความชัดเจนของบทบาทหนาท่ีตอการควบคุมยาสูบ (n=4,296)  
     มาก 
     ปานกลาง 
     นอย 
     ไมมีเลย 

              253 (5.9) 
1,752 (40.8) 
1,906 (44.4) 

385 (8.9) 
บทบาทหนวยงานในการรณรงคใหความรูและปองกัน (n=4,380)  
     มาก 
     ปานกลาง 
     นอย 
     ไมมีเลย 

571 (13.0) 
2,203 (50.3) 
1,381 (31.5) 

225 (5.2) 
บทบาทหนวยงานในการควบคุมและจาํกัดการสูบบุหรี่ (n=4,369)  
     มาก 
     ปานกลาง 
     นอย 
     ไมมีเลย 

410 (9.4) 
2,003 (45.8) 
1,631 (37.3) 

325 (7.5) 
บทบาทหนวยงานในการชวยผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ (n=4,365)  
     มาก 
     ปานกลาง 
     นอย 
    ไมมีเลย 

338 (7.8) 
1,603 (36.7) 
1,866 (42.7) 
558 (12.8) 

ใน ปท่ีผานมาหนวยงานมีแผน/โครงการควบคุมยาสูบ (n=4,423)  
    ไมมี 
     มี 

2,057 (46.5) 
2,366 (53.5) 
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 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด 

   
จากการสํารวจพนักงานเจาหนาที่ตามพระบัญญัติ ฯ ในจังหวัดชลบุรี ของเพ็ญพักตร             

จันทศร (2549) พบวา ผูตองเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ไมไดรับการแตงตั้งและออกบตัร
ประจําตัวตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ รอยละ 82.8 และ รอยละ 74.4 ไมทราบอํานาจตาม 
พ.ร.บ. นี้ และยังพบวา รอยละ 61.4 ไมมีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ และรอยละ 23.2 มีการ
ปฏิบัติแตยังตองปรับปรุง  

สําหรับการแตงตั้งและออกบัตรประจําตัวตาม พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พบวา 
รอยละ 81.8  ไมไดรับการแตงตั้งและออกบัตรตาม พ.ร.บ. โดยรอยละ 73.9 ไมทราบอํานาจตาม 
พ.ร.บ. นี้และพบวา รอยละ 58.4 มีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่หากแตเห็นวายังตองปรับปรุง 
และรอยละ 37.8 ยังไมเคยปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ (แผนภูมิที่ 15) 

 
แผนภูมิท่ี 15 การรับรูเรื่องการแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมยาสูบและการรับทราบอํานาจตาม พ.ร.บ. 
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 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พรบ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี

ไมไดรับการแตงต้ัง ไมทราบอาํนาจตาม พรบ.

 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
      จากขอมูลเบื้องตนของการสํารวจ อปท. กับการควบคุมยาสูบในป พ.ศ.2549 แสดงให
เห็นถึงภารกิจที่ทาทายของ อปท. ในการดําเนินงานดานการควบคุมยาสูบ ทั้งนี้เนื่องจาก อปท. 
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เปนองคกรระดับทองถ่ินที่เปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง อีกทั้ง อบจ. มีรายไดสําหรับ
การบริหารจัดการสวนหนึ่งมาจากภาษียาสูบและสุรา และโดยพันธกิจ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบตอความสงบสุขและสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่  บทบาทดานการควบคุมยาสูบ
จึงเปนบทบาทที่คาดหวังของบุคลากรใน อปท. อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเปนเจาพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงไดมีการแตงตั้ง การกําหนดบทบาทหนาที่และการใหอํานาจอยางถูกตองตาม
กฎหมายในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการสํารวจบงชี้อุปสรรคหลายประการตอการ
ดําเนินการควบคุมยาสูบในระดับทองถ่ิน อาทิ  

- พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําหนวยงาน ผูกําหนด
นโยบาย ยังคงมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในอัตราที่สูง 

- หนวยงานไมมีการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานที่ชัดเจนตอการดําเนินการจัด
สถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหร่ี  

- การไมรับรูในอํานาจของตนเองในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ กลาวคือ ไมรูถึง
หนาที่ในการเปนพนักงานเจาหนาที่ และอํานาจหนาที่ สงผลใหไมมีการปฏิบัติตาม
หนาที่ตามกฎหมาย 

- โครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด
และพื้นที่ ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง เชน การออกบัตรประจําตัวพนักงาน
ใหกับผูที่มีตําแหนงหนาที่ และไมมีการประสานงานกันอยางจริงจัง  

อุปสรรคหลายประการ จึงเปนความทาทายใหแก อปท. ในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ 
ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ไดมีการปรับขยายพื้นที่หามสูบบุหร่ี
และมีการกําหนดสถานที่หามสูบบุหร่ีมากขึ้น ซ่ึงสถานที่ทํางานของหนวยงาน อปท. และการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนประเด็นทาทายและเรียกรอง อปท. ให
ตองดําเนินการอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้การทําความเขาใจกับอํานาจหนาที่ของ อปท. ใน
การดําเนินงานควบคุมยาสูบจึงเปนความสําคัญยิ่งที่จะนําไปสูการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 
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บทบาทหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  กับการควบคุมยาสูบ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนในสวนภูมิภาค  
โดยมีภาระหนาที่ซ่ึงเกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบดวย  บทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่              
ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่เปนตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมยาสูบ  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ    อีกทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดยังไดรับรายไดจากการเก็บ
ภาษียาสูบจากสถานคาปลีกยาสูบ  เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการองคกร  และดําเนินกิจกรรม
พัฒนาตามแผนงาน  สําหรับอํานาจและบทบาทหนาที่ของ อปท.  ที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ
มีสาระสําคัญดังนี้ 
 
 1. การเปนพนักงานเจาหนาที่ 
  
       “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535   ซ่ึงในองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
พนักงานเจาหนาที่นี้จะประกอบดวย ขาราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลเมืองพิเศษ เชน พัทยา  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
2) ปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
4) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการศึกษา  
5) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสวัสดิการสังคม  
6) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองวิชาการและแผนงาน  

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 



องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการควบคุมยาสูบ......................................................................................................20 

    

 
    เทศบาล 

1) นายกเทศมนตรี       
2) เทศมนตรีฝายสาธารณสุข      
3) ปลัดและรองปลัดเทศบาล      
4) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการศึกษา    
6) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสวัสดิการสังคม   
7) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองวิชาการและแผนงาน   
8) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล     
9) หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข     

10) นายแพทย พยาบาลวิชาชีพ เจาพนักงานเทศกิจ ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป 
11) นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ เจาพนักงานเทศกิจ ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป 
   

เทศบาลเมืองพิเศษ   ไดแก เทศบาลเมืองพัทยา 
1) นายกและรองนายก     
2) ปลัดและรองปลัด     
3) ผูอํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดลอม  
4) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข หัวหนาฝายบริการและสงเสริม              

การอนามัย   
5) หัวหนางานปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองอนามัยและสิ่งแวดลอม  
6) นักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม กองอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ตั้งแต ระดับ 5 ขึ้นไป     
7) เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ กองอนามัยและสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับ 5 

ขึ้นไป  
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องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

1) นายกองคการบริหารสวนตําบล    
2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
3) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ

ประจําองคการบริหารสวนตําบล  
 

ดังนั้นบุคคลขางตนเหลานี้  ถือเปนพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย  
หากแตในการปฏิบัติตามหนาที่  จําเปนตองมีบัตรประจําตัวเพื่อใชเปนเครื่องมือเบิกทางในการ
ปฏิบัติหนาที่  ซ่ึงสามารถดําเนินการขอบัตรประจําตัวไดดังนี้   
       

การแตงตั้งและการออกบัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาที่ควบคุมยาสบูในระดับจังหวัด 

           ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและคุมครองสุขภาพผู ไม สูบบุห ร่ี  
พ.ศ.2535 ไดมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลว  ดังนั้น
จังหวัดสามารถดําเนินการออกบัตรพนักงานเจาหนาที่ไดโดย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนผูมี
อํานาจในการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหแกเจาหนาที่แตละหนวยงาน โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจะเปนผูออกหนังสือราชการแจงไปยังหนวยงานตางๆ ถึงรายละเอียด 
คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม  พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ โดยเนนที่
กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยกอน  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปนผูรวบรวม
รายช่ือทั้งหมด นําเสนอผูวาราชการจังหวัด 
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2. บทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ 

 

 พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ   ที่ สําคัญมีดวยกัน  2 ฉบับ  คือ   
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ.2535 ซ่ึงในพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ  ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ไวดังนี้ 
 

1. พระราชบญัญตัิควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 
 

 มาตรา 3 ไดบญัญัติคําสําคัญ ดังนี ้
  “ผลิตภณัฑยาสูบ”   หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบและผลิตภัณฑอ่ืนใด
ที่มีสวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเซียนาทาแบกกุม (NICOTIANATABACUM) ไมวาจะ
ใชเสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก หรือโดยวธีิอ่ืนใด
เพื่อใหไดผล เปนเชนเดยีวกนั 
 “หีบหอ”  หมายความวา ซอง หอ หรือส่ิงบรรจุอ่ืนซึ่งใชในการหุมหอบรรจุผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

“โฆษณา”  หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือ
ทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา 

 
มาตรา 4 หามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่งตน

รูอยูวาผูซ้ือหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ  โดยเจตนา 
 มาตรา 5 หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย 
       โทษ  ผูใดฝาฝนมาตรา 4  หรือมาตรา 5  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ

ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 17 
 
  มาตรา 6 หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
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(1) ขายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบหรือ

แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบแลวแตกรณี 
(2) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นหรือ             

การใหบริการอยางอื่นประกอบ 
(3) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการ

หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ หรือ
แกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

 

 มาตรา 7 หามมิใหผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑ
ยาสูบ หรือเพื่อใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนให  
สูบผลิตภัณฑยาสูบนั้น ทั้งนี้เวนแตเปนการใหตามประเพณีนิยม 

 

มาตรา 8 หามมิใหผูใดโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน หรือส่ิงอื่นใดที่ใชเปนการ
โฆษณาได หรือใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การ
ใหบริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อ หรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการถายทอดสดรายการจาก
ตางประเทศ ทางวิทยุ โทรทัศน และการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพซ่ึงจัดพิมพนอก
ราชอาณาจักร  โดยมีไดมีวัตถุประสงคใหนําเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ 

โทษ   ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท              
ตามมาตรา 19 

   
 มาตรา 9 หามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปน
เครื่องหมายของสินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ 
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 มาตรา 10 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อขายหรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณา
สินคาอื่นใดที่มีรูปลักษณะ ทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหร่ีซิกา
แรต หรือบุหร่ีซิการตามกฎหมายวาดวยยาสูบ หรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว 

โทษ  ตามมาตรา 18  ระบุวาผูใดฝาฝนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 
ตอง ระวางโทษปรับไมเกิน 20,000บาท 

 
 มาตรา 11 ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายไดจะตองมีสวนประกอบตามมาตรฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

- ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาที่ตองแจงรายการสวนประกอบ
ผลิตภัณฑ ยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

- ในกรณีที่ผลิตภัณฑยาสูบใดมีสวนประกอบไมเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังหามิใหมีการขาย
หรือนําเขาผลิตภัณฑยาสูบนั้น 

        โทษ  ตามมาตรา 20  ระบุวา ผูผลิตหรือผูนําเขาผูใดไมแจงรายการหรือแจงรายการ
ไมครบถวน หรือแจงรายการอันเปนเท็จ หรือขายหรือนําผลิตภัณฑยาสูบโดยฝาฝนมาตรา 11 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา 12 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ
กอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี 
  - หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากให

เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 โทษ  ตามมาตรา 21  ผูผลิตหรือผูนําเขาผูใดฝาฝนมาตรา 12  ตองระวางโทษปรับ

ไมเกิน  100 ,000 บาท 
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 มาตรา 13  หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดแสดงฉลาก “ภาพคําเตือน”  ตามที่
กําหนดในมาตรา 12 บนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 โทษ   ตามมาตรา 22 ระบุวา ผูใดฝาฝนมาตรา 13 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
20,000 บาท  และ  มาตรา 24  ระบุวา ในกรณีที่ผูฝาฝนมาตรา 4 , 5 , 6, 7, 8 
(วรรคหนึ่ง),  9, 10 หรือ 13 เปนผูผลิตหรือผูนําเขา ผูฝาฝนตองระวางโทษ
เปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 
 มาตรา 14   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 

 (1) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
หรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ            
ใด ๆ เพื่อตรวจคนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2)  นําผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 
   (3)  ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงบัญชี

เอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาไดในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
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       โทษ   มาตรา 23 ระบุวา ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน 

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 14   ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน              
1 เดือน หรือปรับไมเกิน10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 มาตรา 15 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ โดยบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา 16  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 มาตรา 25 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ
บุคคล กรรมการผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนี้ได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 

 มาตรา 26 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

  ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 
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2. พระราชบญัญตัิคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

 

   มาตรา 3  ไดบัญญัติคําสําคัญ ดังนี้ 
“บุหรี่”   หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสน หรือยาเสนปรุง

ตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
“สูบบุหรี่”   หมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควันจากการเผา

ไหมของบุหร่ี 
“สถานที่สาธารณะ”   หมายความวา สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ซ่ึงประชาชน              

มีความชอบธรรมที่จะเขาไปได 
  “ผูดําเนินการ”  หมายความวา เจาของ ผูจัดการ ผูควบคุมหรือผูที่รับผิดชอบ 

ดําเนินงานของสถานที่สาธารณะ 
  “เขตปลอดบุหรี่”   หมายความวา บริเวณที่หามมิใหมีการสูบบุหร่ี 
  “เขตสูบบุหรี่”   หมายความวา บริเวณที่ใหมีการสูบบุหร่ีได 
 

 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(1) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหร่ี 
 (2) กําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือท้ังหมดของสถานที่สาธารณะตาม (1) เปน

เขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี 
(3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ี และเขตสูบบุหร่ี

เกี่ยวกับการระบายควันหรืออากาศ 
(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตบุหร่ีหรือ

เขตปลอด  บุหร่ี ประกาศตาม (3) หรือ (4) ใหกําหนดวัน เวลา หรือ
ระยะเวลาที่ผูดําเนินการจะตอง ดําเนินการใหแลวเสร็จในประกาศดวย 
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 มาตรา 5  เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แลว ใหผูดําเนินการมีหนาที่ 

(1) จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ี
และเขตปลอดบุหร่ี 

(2) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
(3) จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
           โทษ   ตามมาตรา 11 ระบุวาผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 5(1) ตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 5 (2) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน10,000 บาท และผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 
5 (3)  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 

 

 มาตรา 6   หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  
 โทษ ตามมาตรา 12 ระบุวา ผูใดฝาฝนมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไมเกิน              

2,000 บาท 
 

 มาตรา 7 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 4 (1) และ (2) ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

โทษ  ตามมาตรา 13 ระบุวาผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่  ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา 7 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน1 เดือน 
หรือปรับไมเกิน  2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา 8  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ โดยบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

 มาตรา 9  ใหผูดําเนินการและบรรดาผูที่เกี่ยวของกับสถานที่สาธารณะอํานวยความ
สะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 7 
 

 มาตรา 10 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

 มาตรา 14 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทํา
การสอบสวนคดีนั้น มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

 มาตรา 15 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 ใหไว ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 



องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการควบคุมยาสูบ......................................................................................................30 

    

 
3. องคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.)  กับภาษียาสูบ 

 

 ตามขอบังคับของกรมสรรพสามิต  ซ่ึงมีการเก็บภาษีจากสถานคาปลีกยาสูบ  และเงิน
รายไดดังกลาวจะมีการจัดสงใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตอไป  ซ่ึงขอบังคับ
ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ขอบังคับกรมสรรพสามิต1

วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษี 
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จากสถานคาปลีกยาสูบ    

พ.ศ.2542 
  

การจัดเก็บภาษีบํา รุงองคการบริหารสวนจังหวัด   จากสถานคาปลีกยาสูบตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.2540 เร่ือง  การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร
สวนจังหวัด  อธิบดีกรมสรรพสามิต  ไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ   และเงื่อนไขในการเก็บภาษี
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถานคาปลีกยาสูบ  โดยออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรมสรรพสามิต  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงือ่นไขใน
การจัดเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จากสถานคาปลีกยาสูบ  พ.ศ.2542”  (บังคับใช
ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542 ) โดยใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 คัดลอกเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกบัยาสูบเทานั้น  จาก ราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 116  ตอนที่ 38 ง  หนา 58  วันท่ี 13 พฤษภาคม 2542 
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หมวด  1  บทนิยาม 

 
ในขอบังคับขอ  4  ใหนยิามวา 
“ภาษ”ี    หมายความวา  ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจงัหวัดทีเ่รียกเกบ็ตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
“สินคา”    หมายความวา  บหุร่ีซิกาแรต  และบุหร่ีซิการ 
“สถานคาปลีกยาสูบ”    หมายความวา   รานคาที่ไดรับใบอนุญาตขายหรือนําออกแสดง

เพื่อขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตหรือบุหร่ีซิการ   ประเภทขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวน (ประเภท 
3 ) ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 และใหหมายความรวมถึงรานคาที่ไดรับใบอนุญาตขาย
หรือนําออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตหรือบุหร่ีซิการ  ประเภทขายโดยไมจํากัด
จํานวน   (ประเภท  1 )   และประเภทขายครั้งละไม เกิน  2,000 มวน  (ประเภท  2)  ตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509  ซ่ึงไดขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวนดวย 

“ผูคาปลีกยาสูบ”    หมายความวา  เจาของ  ผูจัดการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของสถานคาปลีกยาสูบ 

“ขอบัญญัติ”   หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดออกตามความ
ในมาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  ใหเก็บภาษีบํารุง
องคการบริหารสวนจังหวัด    

 
หมวด  2  การจดทะเบียน 

 
ขอ 6  ใหถือวาใบอนุญาตขายยาสูบหรือนําออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต  

หรือบุหร่ีซิการ  ที่เจาพนักงานกรมสรรพสามิตออกใหเปนทะเบียนสถานคาปลีกจนสิ้นอายุ
ใบอนุญาต 
 ใหเจาพนักงานกรมสรรพสามิตจัดทําทะเบียนสถานคาปลีกยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต  และ
บุหร่ีซิการไวเปนหลักฐานที่สํานักงานสรรพสามิตอําเภอแหงทองที่ 
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หมวด  3  การยื่นแบบรายการภาษีและการชําระภาษี 

 
 ขอ 10 ใหผูคาปลีกยื่นแบบรายการภาษีพรอมชําระตอเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิต              
ณ  สํานักงานสรรพสามิตอําเภอแหงทองที่ที่รับผิดชอบซึ่งสถานคาปลีกตั้งอยู  ภายในวันที่ 20  
ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น   โดยใชแบบรายการภาษี  
ดังนี้ 
 แบบรายการภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด  ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด  (ยาสูบ) (แบบ  อบจ. 02-1)  สําหรับผูคาปลีกยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต   หรือบุหร่ีซิการ 
 ในการคํานวณภาษีตามแบบรายการภาษีวรรคหนึ่ง  หากเกิดเศษของบาทจากการคํานวณ
ภาษีในแตละแบบรายการภาษีที่ตองชําระทั้งส้ิน  ใหปดทิ้ง 
 ขอ 14  อัตราภาษีที่เรียกเก็บใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบัญญัติของแตละองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
 

หมวด  4  บัญชีหลักฐานและการปฏบิัต ิ
 

 ขอ 15  ใหผูคาปลีกจัดทําบัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ผูคาปลีกยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต  หรือบุหร่ีซิการ   ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการปริมาณ
ยาสูบที่ไดมาและจําหนายไป   ตามแบบ ย.ส. 03-2 โดยตองจัดทําใหแลวเสร็จเปนรายเดือน  และ
เก็บรักษาไวประจําที่สถานคาปลีก 
 

หมวด  5  การรับชําระภาษี  นําสงเงิน  และการจัดทํางบเดือน 
 

 ขอ  16  เมื่อเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตไดรับแบบรายการภาษีและรับชําระคาภาษีแลว              
จะดําเนินการดังนี้ 
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- ออกใบเสร็จรับเงิน  ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด  (แบบ 2) ใหแกผูเสียภาษี

ยาสูบ 
- สงมอบภาษีที่จัดเก็บไดใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  ตามบัญชีธนาคารและ

เลขที่บัญชีที่องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงกําหนด  โดยหักคาใชจายในการ
จัดเก็บไวเปนของกรมสรรพสามิตในอัตรารอยละ 3  ของภาษีที่จัดเก็บได 

 
ประกาศ ณ วนัที่ 12 เมษายน  พ.ศ.2542 
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ที่ไหนบางตองปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2549  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  

และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 123 ตอนพิเศษ 101 ง วันท่ี 29 กันยายน 2549 

  

1.สถานทีส่าธารณะที่ตองจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 
1) รถโดยสารประจําทาง  รถโดยสาร

รับจาง 
 
 
 
 

2) รถรับสงนักเรียน  หรือนิสิต
นักศึกษาทุกประเภท 

3) รถยนตที่ใชในภารกิจที่เปน
ลักษณะสวนกลางของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

4) ที่พักผูโดยสาร  หรือ บริเวณที่ใช
รอกอนหรือหลังการใชบริการ
ยานพาหนะโดยสารทุกประเภท 

5) ลิฟตโดยสาร 
 
 
 

 

6) ตูโทรศัพทสาธารณะหรือบริเวณที่
ใหบริการโทรศัพทสาธารณะ 
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1.สถานทีส่าธารณะที่ตองจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (ตอ) 

7) สุขา 
 
 
 
 

8) อาคารโรงมหรสพ 
 
 
 

 

9) หองสมุด 
 
 
 

 

10) หองประชุม  อบรม หรือสัมมนา 

11) อาคารรานขายยา 
 
 

 

12) คลินิก หรือสถานที่รักษาพยาบาล
ทั้งคนและสัตว  ประเภทที่ไมรับ
ผูปวย  หรือสัตวไวคางคืน 

 
 
 

13) อาคารสถานประกอบกิจการการ
นวดไทยหรอืนวดแผนโบราณ 

 
 
 
 

14) อาคารสถานประกอบกิจการสปา  
เพื่ อสุขภาพ   กิจการนวดเพื่ อ
สุขภาพ  หรือกิจการนวดเพื่อเสริม
สวย 
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1.สถานทีส่าธารณะที่ตองจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (ตอ) 

15) อาคารสถานที่ใหบริการอบความ
รอน  อบไอน้ํา  หรืออบสมุนไพร 

 
 
 

 

16) อาคารสถานท่ีออกกําลังกายในรม
หรืออาคารสถานกีฬาในรม  แตไม
รวมถึงสถานกีฬาในรมท่ีเปนการ
เลนกีฬาสนุกเกอรหรือบิลเลียด  
ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงฉบับท่ี  
2 7  ( พ . ศ .  2 5 3 4 )  อ อ ก ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร พ นั น  
พุทธศักราช  2478 

17) อาคารอัฒจันทรดูกีฬาหรือการ
แสดง 

 
 

18) สนามเด็กเลน 
 

19) สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน 
 

 

20) โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาระดับที่ต่ํากวา
อุดมศึกษา 

 

21) ศาสนสถาน  หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย  หรือศาสนาตาง ๆ เฉพาะ
บริเวณที่ประกอบศาสนกิจ 
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           2.สถานที่สาธารณะที่ตองปลอดบุหร่ี  
 เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 

1) สถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรม  
พิพิธภัณฑ  หรือหอศิลป 

 

2) หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  
สถานที่แสดงสินคาหรือ
นิทรรศการ 

 
 
 
 

3) รานตัดผม  รานตัดเสื้อ  สถาน
เสริมความงาม 

 
 
 
 
 

4) สถานที่บริการคอมพิวเตอร ตูเกมส  
อินเทอรเนต  หรือตูคาราโอเกะ 

 
 
 

5) บริเวณโถงพกัคอยของโรงแรม         
รีสอรท  หอพัก  หองเชา  อาคาร
ชุดคอนโดมิเนียม คอรทหรือ           
อพารทเมนต 

 
 
 
 

6) สถานที่จําหนายอาหาร  เครื่องดื่ม  
อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่
จัดเลี้ยงทั้งหมด 
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3. สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด  ยกเวน บริเวณหองพักสวนตัว   

หรือหองทํางานสวนตวัของผูปฏิบัติงาน   
และบริเวณที่จัดไวเปน “เขตปลอดบุหร่ี”  เปนการเฉพาะ 

1) สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

 
 
 
 

2) ส ถ า น ที่ ทํ า ง า น ข อ ง เ อ ก ช น  
เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 

 

3) สถานีขนสงผูโดยสารทุกประเภท
รวมถึงทาอากาศยานและทาเรือ
โดยสาร 

 
 
 
 

4) สถานที่ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  
หรือแกสเชื้อเพลิง 

 
 

5) มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ตั้งแตระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 

 
 
 

 
 

 

6) อุ ทย านหรื อศู นย ก า ร เ รี ยน รู  
สถานฝกอาชีพ  สถานกวดวิชา  
สถานที่สอนภาษา สอนดนตรี- ขับ
รอง สอนการแสดง   สอนศิลปะ  
สอนกีฬา  สอนศิลปะปองกันตัว  
และอ่ืน ๆ  
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3. สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด  ยกเวน บริเวณหองพักสวนตัว 

หรือหองทํางานสวนตวัของผูปฏิบัติงาน 
และบริเวณที่จัดไวเปน “เขตปลอดบุหร่ี”  เปนการเฉพาะ (ตอ) 

7) ธนาคาร สถาบันการเงิน 
 
 
 
 
 
 

8) ศาสนสถาน  หรือสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจ  ในนิกายหรือศาสนา
ตาง ๆ 

 
 
 

9) สถานที่ออกกําลังกายกลางแจง
หรือสนามกีฬา 

 
 
 
 

10) สวนสาธารณะ    สวนสัตว                
สวนพฤกษศาสตร 

 

 
11) โรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว  ประเภทที่รับผูปวยหรือ

สัตวไวคางคืน  
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ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 



 
• ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

วิทยาเขตราชวิถี   มหาวิทยาลัยมหิดล  
420/1  อาคารอเนกประสงค   ชั้น 5  ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
โทร.0-2354-5346    โทรสาร. 0-2354-5347 
http://www.trc.or.th
 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 
979/116-120 ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท 0-2298-0500 
http://www.thaihealth.or.th/
 

• มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 
36/2 ซ.ประดิพัทธ10 ถ.ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830 
http://www.ashthailand.or.th
 

• กลุมควบคุมการบริโภคยาสบูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
โทรศัพท 0-2590-3342, 0-2590-3035 โทรสาร. 0-2591-4668 
http://www.thaiantitobacco.com
 

• เครือขายวชิาชีพสุขภาพเพือ่สังคมไทยปลอดบุหรี่ 
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรตีดัใหม  
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร 0-2314-6305 
http://www.thpaat.org

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่: 

http://www.trc.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
http://www.ashthailand.or.th/
http://www.thaiantitobacco.com/
http://www.thpaat.org/


ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.)
วิทยาเขตราชวิถี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1 อาคารอเนกประสงค   ชั้น 5 ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
โทร.0-2354-5346    โทรสาร. 0-2354-5347
http://www.trc.or.th

“อปท.รวมใจ  สรางสังคมไทยปลอดบหุรี่”
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