
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตคิวบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๖)  และมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการ  หรือระเบียบนี้มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

การด าเนินการไว้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“การเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
“ความผิด”  หมายความว่า  บรรดาความผิดที่มีโทษปรบัสถานเดียวตามพระราชบัญญัตคิวบคมุ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
“ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า   
(๑) คณะกรรมการ 
(๒) อธิบดีกรมควบคุมโรค  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้อ านวยการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  

ข้าราชการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปที่ผู้อ านวยการส านักควบคุม  
การบริโภคยาสูบมอบหมาย 

(๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
(๔) พนักงานสอบสวน   
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบได้   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
อ านาจ  หลกัเกณฑ์  และขัน้ตอนในการเปรียบเทียบปรับ 

 
 

ข้อ ๖ คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบ  ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวทั่วราชอาณาจักร  
เว้นแต่ความผิดที่  ผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดเป็นผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ข้อ ๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ซึง่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบ  ความผิดที่มีโทษ
ปรับสถานเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท   

(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้อ านวยการส านักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ  ข้าราชการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปที่ผู้อ านวยการส านัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบมอบหมาย  มีอ านาจเปรียบเทียบได้ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พนักงานสอบสวน  มีอ านาจเปรียบเทียบได้เฉพาะท้องที่ 
ที่มีเขตอ านาจ 

(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบได้  มีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   

ข้อ ๘ ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ  ด าเนินการเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จ  ภายในสถานที่ตั้งปกติ
ของส านักงานที่ตนสังกัด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องเปรียบเทียบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ  
ในคดีนั้นด าเนินการเปรียบเทียบนอกสถานที่ตั้งปกติของส านักงานที่ตนสังกัดได้  โดยให้ใช้สถานที่ของ
หน่วยงานราชการอื่น  หรือสถานที่อื่นเป็นสถานที่เปรียบเทียบ  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของ
สถานที่นั้นด้วย 

ข้อ ๙ การเปรียบเทียบ  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบถือหลักเกณฑ์และก าหนดอัตราค่าปรับ
ตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบ  (ปยส.๑)  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ การเปรียบเทียบความผิดในครั้งแรกของความผิดนั้น  กรณีที่ ผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิดมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เมื่อมีเหตุพิเศษอันควรแก่การพิจารณาลดโทษจ านวน
เงินค่าปรับ  ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบอาจก าหนดจ านวนเงินค่าปรับแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๙   
ก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนเงินค่าปรับ 

เหตุผลพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์ 
แห่งการกระท าความผิด  ความเสียหายที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  ตลอดจนอายุ  ประวัติ  
ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  อาชีพ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ขนาดลงทุน  
ของสถานประกอบการ  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  ของผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดประกอบด้วย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๑ การพิจารณาว่ากรณีใดสมควรเปรียบเทียบตามระเบียบนี้  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
พิจารณาจากลักษณะหรือพฤติการณ์ของผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดและการกระท าผิด  เช่น   
มีการกระท าความผิดเป็นกระบวนการ  มีการกระท าความผิดซ้ าซาก  ผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น  
พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดจงใจปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กรณีผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ  เห็นควรเปรียบเทียบคดีใด  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบแจ้ง  
ข้อกล่าวหาในการกระท าความผิด  วัน  เวลา  และสถานที่กระท าความผิด  และแจ้งให้ผู้ต้องหา   
หรือผู้กระท าความผิดทราบว่าความผิดที่เกิดขึ้น  เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  ถ้าผู้ต้องหา  
หรือผู้กระท าความผิดให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบให้บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา   
หรือผู้กระท าความผิดและบันทึกการเปรียบเทียบไว้ตามแบบ  (ปยส.๒)  ท้ายระเบียบนี้ 

หากผู้มีอ านาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่ ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบได้    
หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ  หรือถ้าผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ  ให้บันทึกค าให้การไว้ตามแบบ  (ปยส.๓)  ท้ายระเบียบนี้  และให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน  หรือด าเนินคดีต่อไป   

ข้อ ๑๒ กรณีที่ผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบ
ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  และแจ้งให้ผู้ต้องหา  หรือผู้กระท า
ความผิดช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งให้เปรียบเทียบ   
ถ้าผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดไม่สามารถช าระค่าปรับได้ภายในก าหนดระยะเวลา  ให้ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบ  ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน  หรือด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดช าระเงินค่าปรับแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ออกใบเสร็จรับเงิน  โดยให้ผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญที่ตอนล่างของ
ใบเสร็จรับเงินและที่ส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย  เพ่ือแสดงว่าผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดได้รับทราบ  
และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  พร้อมทั้งส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิดรับไปและให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีของกลางในการกระท าความผิด  ที่ เปรียบเทียบได้ตามระเบียบนี้    
ให้ผู้ต้องหา  หรือผู้กระท าความผิดยินยอม  ให้ของกลางตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือท าลาย  
หรือเพื่อจัดการตามสมควร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด 

หมวด  ๓ 
การรายงานและการควบคุม 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ  จัดท ารายงานการเปรียบเทียบ  (ปยส.๔)  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้จัดท ารายงานการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอ 

ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบภายในวันที่  ๗  ของเดือนถัดไป 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ให้จัดท ารายงานการเปรียบเทียบที่ เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอ 
ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป 

ข้อ ๑๖ ให้ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบรวบรวมรายงานการเปรียบเทียบเพ่ือจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด  จ านวนเงินค่าปรับ  และจ านวนเงินส่งคลัง  พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประธานกรรมการควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



 
บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับก าหนดให้
เปรียบเทียบ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑ 
 

มาตรา ๒๗ 
 
 
 
 

(๔) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอื่น การให้บริการ หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน 
(๕) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระท าการในลักษณะ           
ที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย 
(๖) ขายสินค้ าหรือให้ บริการโดยมีการแจก แถม ให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา ๕๔ 
 
 
 
 
 
 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า  
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๒ มาตรา ๒๗ 
 

(๗) เร่ขายผลติภณัฑ์ยาสูบ มาตรา ๕๕ ปรับไมเ่กิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๔,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า    
มากกว่า ๔,๐๐๐ บาท  
ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓ มาตรา ๒๗ 
 

(๘) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง 
การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ 
แก่ผู้น าหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
(๙) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจ
ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา ๕๔ 
 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า  
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๔ มาตรา ๒๘ ห้ามผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพื่ อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แพร่หลาย หรือเพื่อเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา ๕๔ ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๕ มาตรา ๒๙ ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในวัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา 
(๒) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(๓) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
(๔) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และ
สวนสนุก 
(๕) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา ๕๔ 
 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

(ปยส. ๑) 



- ๒ - 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับก าหนดให้
เปรียบเทียบ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๖ มาตรา ๓๒ 
วรรคสอง 

น าเข้าเพื่อขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 
๓๒ วรรคหนึ่ง ในราชอาณาจักร 

มาตรา ๕๗ 
วรรคสอง 

ปรับไมเ่กิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

๗ มาตรา ๓๔ 
 

ผลิต ขาย น าเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป 
โฆษณ า หรือท าการสื่ อสารการตลาดผลิตภัณ ฑ์ 
ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิ ตภัณฑ์ ที่ มี รูปลั กษณะท าให้ เข้ าใจได้ ว่ าเป็ น              
สิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

  (๒) ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารที่เป็นอันตราย 
  ต่อสุขภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า    
  ของคณะกรรมการ 
(๓) หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม (๑) และ (๒) 

มาตรา ๕๙ 
วรรคสอง 

ปรับไมเ่กิน  
๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

๘ มาตรา ๓๖
วรรคหนึ่ง 

ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงหรือยินยอมให้แสดง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก 

มาตรา ๖๑
วรรคหนึ่ง 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๙ มาตรา ๓๖ 
วรรคสอง 

ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่แสดงช่ือ และราคาของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดงการเป็นสถานท่ีขายปลีก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๖๑ 
วรรคสอง 

ปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท  
ถึง ๕,๐๐๐ บาท 

๑๐ มาตรา ๓๖
วรรคสาม 

ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่แสดงสื่อรณรงค์ เพื่อ           
การลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ เป็นไป         
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 
 

มาตรา ๖๑ 
วรรคสอง 

ปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท  
ถึง ๕,๐๐๐ บาท 

๑๑ มาตรา ๓๗ 
วรรคสี่ 

 

ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามขาย ห้ามน าเข้า หรือให้ท าลายผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่มีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้
ของส่วนประกอบไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๖๓ 
วรรคสาม 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

   
 
 

   



- ๓ - 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับก าหนดให้
เปรียบเทียบ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑๒ มาตรา ๓๘ 
วรรคสอง 

ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมิได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
หรือแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และ
ข้อความตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 

มาตรา 
๖๔ 

วรรคสอง 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๓ มาตรา ๓๙
วรรคสอง 

แบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต มาตรา ๖๕ 
วรรคสอง 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๔ มาตรา ๓๙
วรรคสาม 

ขายผลิ ตภัณ ฑ์ ย าสู บประเภทอื่ น  โดยไม่ เป็ น ไป        
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖๕ 
วรรคสอง 

ปรับไมเ่กิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๘,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๘,๐๐๐ บาท  
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๕ มาตรา ๔๒ ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี ่ มาตรา ๖๗ ปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท  
ถึง ๕,๐๐๐ บาท 

๑๖ มาตรา ๔๓ ผู้ด าเนินการไม่จัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ  
ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  ที่มีสภาพและลักษณะถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๖๘ ปรับไมเ่กิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๗ มาตรา ๔๔ ผู้ด าเนินการจัดเขตสูบบุหรี่ที่มีสภาพและลักษณะไม่ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด (เฉพาะกรณีเขตสูบบุหรี่ที่ก าหนด 
ให้จัดในเขตปลอดบุหรี่ได้) 

มาตรา ๖๘ ปรับไมเ่กิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๘ มาตรา ๔๕ ผู้ด าเนินการจัดให้มี เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  ไม่เป็นไปตามลักษณะและ
วิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนด  โดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖๙ ปรับไมเ่กิน 
๕,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๑,๐๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า 
มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท  
ถึง ๕,๐๐๐ บาท 

 

   
 

   



- ๔ - 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับก าหนดให้
เปรียบเทียบ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑๙ มาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ง 

ผู้ด าเนินการไม่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้น
เป็นเขตปลอดบุหรี่ และไม่ควบคุม ห้ามปราม หรือ
ด าเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

มาตรา ๗๐ ปรับไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

กระท าความผิดคร้ังท่ี ๑ 
๖๐๐ บาท 
กระท าความผิดซ้ า  
มากกว่า ๖๐๐ บาท  
ถึง ๓,๐๐๐ บาท 
 

 
 



(ปยส. ๒)  

บันทึกการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สัญชาติ ......................... อยูบานเลขท่ี……...…... หมู ท่ี ................. ซอย/ตรอก...................................  

ถนน............................................. ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต..................................  

จังหวัด.................................. โทร. ……………………….. โดยมี......................................................เปนผูไดรับมอบ

อํานาจจาก.............................................................ตามหนังสือมอบอํานาจท่ี..............................................  

วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............ขอใหการ ดังนี้  

ขาพเจาไดรับแจงจากผูมีอํานาจเปรียบเทียบวา.......................................................................

เปนผูตองหาหรือผูกระทําความผิดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา..........................ฐาน………………….…...................……………………………………………  

มีโทษตามมาตรา.................. ตองระวางโทษปรับไมเกิน............................... บาท (...........................................) 

ซ่ึงมีคําสั่งใหทําการเปรียบเทียบได ขาพเจาไดรับทราบขอกลาวหาแลว ขอใหการรับสารภาพวากระทํา 

ความผิดดังกลาวจริง และใหทําการเปรียบเทียบเปนเงินจํานวน...................... บาท (......................................) 

และปรับวันละ………….………… บาทตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติใหถูกตอง ขาพเจาขอรับรองวา     

๑. ขาพเจายินยอมใหผู มี อํานาจเปรียบเทียบ ทําการเปรียบเทียบเปนเงิน จํานวน

........................................... บาท (.........................................................) และปรับวันละ……....……………. บาท 

ตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติใหถูกตอง    

๒. บรรดาของกลางท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดยึดหรืออายัดนั้น ขาพเจายินยอมใหเปนของ

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทําลาย หรือเพ่ือจัดการตามสมควร ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

ท่ีรัฐมนตรีกําหนด ตามจํานวนท่ีระบุไวในบัญชีของกลาง ตามท่ีไดแนบมาทายบันทึกนี้  

๓. ขาพเจายินดีท่ีจะปรับปรุงแกไขการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายใหถูกตอง  

แลวเสร็จโดยเร็วภายในกําหนด...............................วัน เม่ือไดแกไขถูกตองแลวเสร็จจะไดแจงใหทราบ  

และจะนําเงินคาปรับตามจํานวนดังกลาวมาชําระภายในวันท่ี….………. เดือน............................ พ.ศ. .................    

๔. หากขาพเจาไมนําเงินตามจํานวนดังกลาวในขอ ๑. มาชําระภายในเวลาท่ีกําหนด  

หรือไมปฏิบัติตามขอ ๓. ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป   



- ๒ -  

    บัน ทึกนี้  ผู มี อํ านาจ เปรียบ เที ยบหรือพนั กงาน เจ าหน า ท่ี ได อ าน ให ผู ต องหาหรือ 

ผูกระทําความผิดฟงแลวรับรองวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ โดยมิไดถูกบังคับ ขูเข็ญ แตประการใด 

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

  

  

  

ลงชื่อ…………………………………………. ผูตองหาหรือผูกระทําความผิด            

(             )       

ลงชือ่…………………………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ             

(          )       

ลงชื่อ…………………………………………. พนักงานเจาหนาท่ี             

(          )       

ลงชื่อ…………………………………………. พนักงานเจาหนาท่ี             

(           )       

ลงชื่อ…………………………………………. พยาน             

(           )       

ลงชื่อ…………………………………………. พยาน             

(           )   

   

  

หมายเหตุ  ๑) ในกรณีท่ีผูตองหาหรือผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนนิติบุคคล ใหใชแบบ ปยส. ๒ นี้แยกเปนสองฉบับ สําหรับกรณีนิติบุคคล 

ฉบับหนึ่ง และสําหรับกรรมการผูจัดการ หรือผูแทนอีกฉบับหนึ่ง แตใหลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว  

๒) กรณีผูตองหาหรือผูกระทําความผิดตองการสําเนาเอกสารแบบ ปยส. ๒ นี้ ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีสําเนาและรับรองสําเนา ใหได 



(ปยส. ๓)  

บันทึกคําใหการ 

 

คดีท่ี ......... /.........       เขียนท่ี ..........................................................     

..………………………………………….………….……..  

วันท่ี......... เดือน........................... พ.ศ. .............  

  ขาพเจา............................................................. อายุ............. ปสัญชาติ.............................  

หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................... อยูบานเลขท่ี…………….…... หมูท่ี............ 

ซอย/ตรอก.................................... ถนน............................................ ตําบล/แขวง………………..……...…………. 

อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด......................................... โทร. ………………………….………….  

โดยมีนาย/นาง/นางสาว................................................ เปนผูไดรับมอบอํานาจจาก......................................  

ตามหนังสือมอบอํานาจท่ี............................... วันท่ี.......... เดือน..................... พ.ศ. .............. ขอใหการ ดังนี้ 

  ขาพเจาไดรับแจงจากผูมีอํานาจเปรียบเทียบวา............................................................... 

เปนผูตองหาหรือผูกระทําความผิดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา............................ฐาน.………………………………………………………………........…… มีโทษ 

ตามมาตรา................. ตองระวางโทษปรับไมเกิน.......................... บาท(..............................................)  

  ขาพเจา......................................................................... ไดรับทราบขอกลาวหาขางตนแลว  

แตไมไดเปรียบเทียบเพราะ 

  (  ) ผูมีอํานาจเปรียบเทียบเห็นวาไมสมควรเปรียบเปรียบ 

  (  ) ขาพเจาไมยินยอมใหเปรียบเทียบเนื่องจากไมไดกระทําความผิด 

  (  ) เหตุอ่ืน (ระบุ).......................................................................................................  

  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบหรือพนักงานเจาหนาท่ีไดอานใหผูตองหา หรือผูกระทําความผิด 

ฟงแลวรับรองวาถูกตองและเปนไปตามความประสงคของผูตองหาหรือผูกระทําความผิด จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีและพยาน  

 

ลงชื่อ…………………………………... ผูตองหาหรือผูกระทําความผิด ลงชือ่ ........................................ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ  

      (     )          (            )  

ลงชื่อ………………………………..…. พนักงานเจาหนาท่ี   ลงชื่อ........................................ พนักงานเจาหนาท่ี                       

      (     )            (             )  

ลงชื่อ…………………………………… พยาน    ลงชื่อ......................................... พยาน  

      (     )            (     ) 



 (ปยส. ๔) 

     รายงานการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐      

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

 ช่ือหนวยงาน..................................................................................................................................................................... 

ลําดับ

ท่ี 
เลขคดี 

ช่ือผูตองหาหรือ

ผูกระทําความผิด 
ขอหา / มาตรา 

วัน เดือน ป 

ท่ีเปรียบเทียบ 

จํานวนเงิน

คาปรับ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

สงคลัง 
ปญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

    รวม     

 

                        ชื่อผูรายงาน............................................................... 

                      ตําแหนง............................................................ 

              โทรศัพท/โทรสาร................................................... 


