ข้อกฎหมายเกี่ยวกับบารากู่ บารากูไ่ ฟฟ้า หรือบุหรีไ่ ฟฟ้า
ลา
ดับ
ที่

กฎหมาย

๑

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
กาหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือ
บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนาเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
(ตามพรบ.การส่งออกไปนอกและการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. ๒๕๒๒)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
สินค้าต้องห้ามนาผ่านราชอาณาจักร
พ.ศ. 255๙ (ตามพรบ.การส่งออก
ไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒)
คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้าม
ให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ ตัวยา
สาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”
(ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522)

๒

๓

มาตรา/ข้อ

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
บทบัญญัติ

ข้อ ๔

ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ให้สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกาเนิดควันหรือละอองไอน้า
เพื่อการสูบแบบบารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งนาเข้ามาพร้อม
สินค้าตามวรรคหนึ่งเพื่อใช้ร่วมกันเป็นสินค้าห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

ข้อ ๓

ให้สินค้าตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นสินค้าต้องห้ามนาผ่านราชอาณาจักร
(ลาดับ ๓ บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า)

ข้อ ๒

ห้ามขายบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ายาเติมบารากู่
ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจน
การเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว

มาตรา

ระวางโทษ
อัตราโทษ

มาตรา
จาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับเป็น
๒๐ เงิน ๕ เท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนาเข้า
หรือทั้งจาทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้ง
สิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใดๆ ที่ใช้ในการ
บรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิด
รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุก
สินค้านั้นเสีย

มาตรา
จาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๕๖ ๕ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ กรณีผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ
เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผูส้ ั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือการฝ่าฝืนเป็นเหตุ
ให้ผอู้ ื่นได้รับอันตราย ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ ล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้าม
ให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ ตัวยา
สาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”
(ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522)
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

๔

มาตรา/ข้อ
ข้อ ๓

มาตรา
๒๔๒

มาตรา
244

มาตรา
245

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
บทบัญญัติ
ห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่
น้ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับจัดทาการงาน
การให้สิทธิใดๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น

มาตรา

ระวางโทษ
อัตราโทษ

มาตรา
๕๖/๑

จาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๕ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑ ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดนาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ไม่ได้ผ่านพิธีการ
มาตรา
จาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับเป็น
ศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า
๒๔๒ เงิน ๔ เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากร
ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ริบ
ศุลกากร
ของนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษา
หรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทาความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
ผู้ใดนาของที่ผ่านหรือกาลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา
จาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน
หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนาของเข้าเพื่อการผ่านแดน
244 ๕ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และศาลอาจ
หรือการถ่ายลาโดยหลีกเลี่ยงข้อจากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น
สั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม
คาพิพากษาหรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทาความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทาความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 243 หรือมาตรา 244 ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในการกระทาความผิดนั้น

ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ลา
ดับ
ที่
๔

กฎหมาย
มาตรา/ข้อ
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

มาตรา
246

มาตรา
๒๔๗
มาตรา
248
มาตรา
๒๕๒
มาตรา
256
มาตรา
257

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
บทบัญญัติ
ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจานาหรือรับไว้
โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242

มาตรา
มาตรา
๒๔๖

ระวางโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับเป็น
เงิน ๔ เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากร
เข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจาทั้งปรับ
การกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
หากเป็นการกระทาโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่อง
ด้วยความผิดตามมาตรา 244 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 242 หรือมาตรา 244 แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

ผู้ใดนาหรือยอมให้ผู้อื่นนาของต้องห้าม ของต้องกากัด หรือของที่ยังมิได้
มาตรา
ผ่านพิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุกหรือออกจากพาหนะ
๒๔๗
ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามมาตรา 242 เกิดขึ้นในเรือที่มี
มาตรา
ระวางบรรทุกเกิน 250 ตันกรอสหรืออากาศยาน หากนายเรือหรือผู้ควบคุม
248
อากาศยานนั้นไม่ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนั้น
การกระทาความผิดตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๒ หรือมาตรา ๒๔๔ ให้ผู้กระทาต้องรับผิดแม้ได้กระทาโดยไม่ มีเจตนา

ภายใต้บังคับมาตรา 257 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าบุคคลนั้นยินยอมใช้ค่าปรับ หรือได้ทาความตกลง หรือทาทัณฑ์บน
หรือให้ประกันตามที่อธิบดีเห็นสมควรแล้ว อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ และให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะฟ้องบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บันทึกเหตุผลในการฟ้องผู้กระทาความผิดไว้ด้วย
ความผิดตามาตรา 227 มาตรา 242 มาตรา 243 มาตรา 244 และมาตรา 247 ถ้าราคาของกลางรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเกินกว่า
4 แสนบาท ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับ หรือได้ทาความตกลง หรือทาทัณฑ์บน
หรือให้ประกัน ตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

