
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
 

 
FIFTY-SIXTH WORLD HEALTH ASSEMBLY WHA56.1
  
Agenda item 13 21 May 2003

 
 
 WHO Framework Convention on Tobacco Control 
 
 
 
 The Fifty-sixth World Health Assembly, 
 
 Recalling its resolutions WHA49.17 and WHA52.18 calling for the development of a WHO 
framework convention on tobacco control in accordance with Article 19 of the Constitution of WHO; 
 
 Determined to protect present and future generations from tobacco consumption and exposure 
to tobacco smoke; 
 
 Noting with profound concern the escalation in smoking and other forms of tobacco use 
worldwide; 
 
 Acknowledging with appreciation the report of the Chair of the Intergovernmental Negotiating 
Body on the outcome of the work of the Intergovernmental Negotiating Body;1 
 
 Convinced that this convention is a groundbreaking step in advancing national, regional and 
international action and global cooperation to protect human health against the devastating impact of 
tobacco consumption and exposure to tobacco smoke, and mindful that special consideration should 
be given to the particular situation of developing countries and countries with economies in transition; 
 
 Emphasizing the need for expeditious entry into force and effective implementation of the 
convention, 
 
1.  ADOPTS the Convention attached to this resolution; 
 
2. NOTES, in accordance with Article 34 of the Convention, that the Convention shall be open for 
signature at WHO headquarters in Geneva, from 16 June 2003 to 22 June 2003, and thereafter at 
United Nations headquarters in New York, from 30 June 2003 to 29 June 2004; 
 
3.  CALLS UPON all States and regional economic integration organizations entitled to do so, to 
consider signing, ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding to the Convention 
at the earliest opportunity, with a view to bringing the Convention into force as soon as possible; 

                                                 
 1 Document A56/INF.DOC./7. 
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4. URGES all States and regional economic integration organizations, pending entry into force of 
the Convention, to take all appropriate measures to curb tobacco consumption and exposure to 
tobacco smoke; 
 
5.  URGES all Member States, regional economic integration organizations, observers and other 
interested parties to support the preparatory activities referred to in this resolution and effectively 
encourage prompt entry into force and implementation of the Convention; 
 
6. CALLS UPON the United Nations and invites other relevant international organizations to 
continue to provide support for strengthening national and international tobacco control programmes; 
 
7. DECIDES to establish, in accordance with Rule 42 of the Rules of Procedure of the Health 
Assembly, an open-ended intergovernmental working group that shall be open to all States and 
regional economic integration organizations referred to in Article 34 of the Convention, to consider 
and prepare proposals on those issues identified in the Convention for consideration and adoption, as 
appropriate, by the first session of the Conference of the Parties; such issues should include: 
 
 (1) rules of procedure for the Conference of the Parties (Article 23.3), including criteria for 

participation of observers at sessions of the Conference of the Parties (Article 23.6); 
 
 (2) options for the designation of a permanent secretariat and arrangements for its functioning 

(Article 24.1); 
 
 (3) financial rules for the Conference of the Parties and its subsidiary bodies, and financial 

provisions governing the functioning of the secretariat (Article 23.4); 
 
 (4) a draft budget for the first financial period (Article 23.4); 
 
 (5) a review of existing and potential sources and mechanisms of assistance to Parties in 

meeting their obligations under the Convention (Article 26.5); 
 
8. FURTHER DECIDES that the Open-ended Intergovernmental Working Group shall also 
oversee preparations for the first session of the Conference of the Parties and report directly to it; 
 
9. RESOLVES that decisions that had been taken by the Intergovernmental Negotiating Body on 
the WHO framework convention on tobacco control concerning the participation of nongovernmental 
organizations shall apply to the activities of the Open-ended Intergovernmental Working Group;  
 
10. REQUESTS the Director-General: 
 
 (1) to provide secretariat functions under the Convention until such time as a permanent 

secretariat is designated and established; 
 
 (2) to take appropriate steps to provide support to Member States, in particular developing 

countries and countries with economies in transition, in preparation for entry into force of the 
Convention; 

 
 (3) to convene, as frequently as necessary, between 16 June 2003 and the first session of the 

Conference of the Parties, meetings of the Open-ended Intergovernmental Working Group; 
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 (4) to continue to ensure that WHO plays a key role in providing technical advice, direction 

and support for global tobacco control; 
 
 (5) to keep the Health Assembly informed of progress made toward entry into force of the 

Convention and of preparations under way for the first session of the Conference of the Parties. 
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WHO Framework Convention on Tobacco Control 

 
 
Preamble 
 
 The Parties to this Convention, 
 
 Determined to give priority to their right to protect public health, 
 
 Recognizing that the spread of the tobacco epidemic is a global problem with serious 
consequences for public health that calls for the widest possible international cooperation and the 
participation of all countries in an effective, appropriate and comprehensive international response, 
 
 Reflecting the concern of the international community about the devastating worldwide health, 
social, economic and environmental consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco 
smoke, 
 
 Seriously concerned about the increase in the worldwide consumption and production of 
cigarettes and other tobacco products, particularly in developing countries, as well as about the burden 
this places on families, on the poor, and on national health systems, 
 
 Recognizing that scientific evidence has unequivocally established that tobacco consumption 
and exposure to tobacco smoke cause death, disease and disability, and that there is a time lag 
between the exposure to smoking and the other uses of tobacco products and the onset of tobacco-
related diseases, 
 
 Recognizing also that cigarettes and some other products containing tobacco are highly 
engineered so as to create and maintain dependence, and that many of the compounds they contain 
and the smoke they produce are pharmacologically active, toxic, mutagenic and carcinogenic, and that 
tobacco dependence is separately classified as a disorder in major international classifications of 
diseases, 
 
 Acknowledging that there is clear scientific evidence that prenatal exposure to tobacco smoke 
causes adverse health and developmental conditions for children, 
 
 Deeply concerned about the escalation in smoking and other forms of tobacco consumption by 
children and adolescents worldwide, particularly smoking at increasingly early ages, 
  
 Alarmed by the increase in smoking and other forms of tobacco consumption by women and 
young girls worldwide and keeping in mind the need for full participation of women at all levels of 
policy-making and implementation and the need for gender-specific tobacco control strategies, 
 
 Deeply concerned about the high levels of smoking and other forms of tobacco consumption by 
indigenous peoples, 
 
 Seriously concerned about the impact of all forms of advertising, promotion and sponsorship 
aimed at encouraging the use of tobacco products, 
 
 Recognizing that cooperative action is necessary to eliminate all forms of illicit trade in 
cigarettes and other tobacco products, including smuggling, illicit manufacturing and counterfeiting, 
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 Acknowledging that tobacco control at all levels and particularly in developing countries and in 
countries with economies in transition requires sufficient financial and technical resources 
commensurate with the current and projected need for tobacco control activities, 
 
 Recognizing the need to develop appropriate mechanisms to address the long-term social and 
economic implications of successful tobacco demand reduction strategies, 
 
 Mindful of the social and economic difficulties that tobacco control programmes may engender 
in the medium and long term in some developing countries and countries with economies in 
transition, and recognizing their need for technical and financial assistance in the context of nationally 
developed strategies for sustainable development, 
 
 Conscious of the valuable work being conducted by many States on tobacco control and 
commending the leadership of the World Health Organization as well as the efforts of other 
organizations and bodies of the United Nations system and other international and regional 
intergovernmental organizations in developing measures on tobacco control, 
 
 Emphasizing the special contribution of nongovernmental organizations and other members of 
civil society not affiliated with the tobacco industry, including health professional bodies, women’s, 
youth, environmental and consumer groups, and academic and health care institutions, to tobacco 
control efforts nationally and internationally and the vital importance of their participation in national 
and international tobacco control efforts, 
 
 Recognizing the need to be alert to any efforts by the tobacco industry to undermine or subvert 
tobacco control efforts and the need to be informed of activities of the tobacco industry that have a 
negative impact on tobacco control efforts, 
 
 Recalling Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, which states that it is the 
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, 
 
 Recalling also the preamble to the Constitution of the World Health Organization, which states 
that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of 
every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition, 
 
 Determined to promote measures of tobacco control based on current and relevant scientific, 
technical and economic considerations,  
 
 Recalling that the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, adopted by the United Nations General Assembly on 18 December 1979, provides that States 
Parties to that Convention shall take appropriate measures to eliminate discrimination against women 
in the field of health care, 
 
 Recalling further that the Convention on the Rights of the Child, adopted by the United Nations 
General Assembly on 20 November 1989, provides that States Parties to that Convention recognize 
the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, 
 
 Have agreed, as follows: 
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PART I: INTRODUCTION 

 
Article 1 

Use of terms 
 

For the purposes of this Convention: 
 

(a) “illicit trade” means any practice or conduct prohibited by law and which relates to 
production, shipment, receipt, possession, distribution, sale or purchase including any practice 
or conduct intended to facilitate such activity; 
 
(b) “regional economic integration organization” means an organization that is composed of 
several sovereign states, and to which its Member States have transferred competence over a 
range of matters, including the authority to make decisions binding on its Member States in 
respect of those matters;1 
 
(c) “tobacco advertising and promotion” means any form of commercial communication, 
recommendation or action with the aim, effect or likely effect of promoting a tobacco product 
or tobacco use either directly or indirectly; 
 
(d) “tobacco control” means a range of supply, demand and harm reduction strategies that 
aim to improve the health of a population by eliminating or reducing their consumption of 
tobacco products and exposure to tobacco smoke; 
 
(e) “tobacco industry” means tobacco manufacturers, wholesale distributors and importers of 
tobacco products; 
 
(f) “tobacco products” means products entirely or partly made of the leaf tobacco as raw 
material which are manufactured to be used for smoking, sucking, chewing or snuffing; 
 
(g) “tobacco sponsorship” means any form of contribution to any event, activity or individual 
with the aim, effect or likely effect of promoting a tobacco product or tobacco use either 
directly or indirectly; 

 
Article 2 

Relationship between this Convention and other agreements and legal instruments 
 
1. In order to better protect human health, Parties are encouraged to implement measures beyond 
those required by this Convention and its protocols, and nothing in these instruments shall prevent a 
Party from imposing stricter requirements that are consistent with their provisions and are in 
accordance with international law. 
 
2. The provisions of the Convention and its protocols shall in no way affect the right of Parties to 
enter into bilateral or multilateral agreements, including regional or subregional agreements, on issues 
relevant or additional to the Convention and its protocols, provided that such agreements are 
compatible with their obligations under the Convention and its protocols. The Parties concerned shall 
communicate such agreements to the Conference of the Parties through the Secretariat. 

                                                 
1 Where appropriate, national will refer equally to regional economic integration organizations. 
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PART II: OBJECTIVE, GUIDING PRINCIPLES AND GENERAL OBLIGATIONS 

 
Article 3 
Objective 

 
 The objective of this Convention and its protocols is to protect present and future generations 
from the devastating health, social, environmental and economic consequences of tobacco 
consumption and exposure to tobacco smoke by providing a framework for tobacco control measures 
to be implemented by the Parties at the national, regional and international levels in order to reduce 
continually and substantially the prevalence of tobacco use and exposure to tobacco smoke. 
 

Article 4 
Guiding principles 

 
 To achieve the objective of this Convention and its protocols and to implement its provisions, 
the Parties shall be guided, inter alia, by the principles set out below: 
 
1. Every person should be informed of the health consequences, addictive nature and mortal threat 
posed by tobacco consumption and exposure to tobacco smoke and effective legislative, executive, 
administrative or other measures should be contemplated at the appropriate governmental level to 
protect all persons from exposure to tobacco smoke. 
 
2. Strong political commitment is necessary to develop and support, at the national, regional and 
international levels, comprehensive multisectoral measures and coordinated responses, taking into 
consideration: 
 
 (a) the need to take measures to protect all persons from exposure to tobacco smoke; 
 
 (b) the need to take measures to prevent the initiation, to promote and support cessation, and 

to decrease the consumption of tobacco products in any form; 
 
 (c) the need to take measures to promote the participation of indigenous individuals and 

communities in the development, implementation and evaluation of tobacco control 
programmes that are socially and culturally appropriate to their needs and perspectives; and 

 
 (d) the need to take measures to address gender-specific risks when developing tobacco 

control strategies. 
 
3. International cooperation, particularly transfer of technology, knowledge and financial 
assistance and provision of related expertise, to establish and implement effective tobacco control 
programmes, taking into consideration local culture, as well as social, economic, political and legal 
factors, is an important part of the Convention. 
 
4. Comprehensive multisectoral measures and responses to reduce consumption of all tobacco 
products at the national, regional and international levels are essential so as to prevent, in accordance 
with public health principles, the incidence of diseases, premature disability and mortality due to 
tobacco consumption and exposure to tobacco smoke. 
 
5. Issues relating to liability, as determined by each Party within its jurisdiction, are an important 
part of comprehensive tobacco control. 
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6. The importance of technical and financial assistance to aid the economic transition of tobacco 
growers and workers whose livelihoods are seriously affected as a consequence of tobacco control 
programmes in developing country Parties, as well as Parties with economies in transition, should be 
recognized and addressed in the context of nationally developed strategies for sustainable 
development. 
 
7. The participation of civil society is essential in achieving the objective of the Convention and 
its protocols. 
 

Article 5 
General obligations 

 
1. Each Party shall develop, implement, periodically update and review comprehensive 
multisectoral national tobacco control strategies, plans and programmes in accordance with this 
Convention and the protocols to which it is a Party. 
 
2. Towards this end, each Party shall, in accordance with its capabilities: 
 
 (a) establish or reinforce and finance a national coordinating mechanism or focal points for 

tobacco control; and 
 
 (b) adopt and implement effective legislative, executive, administrative and/or other 

measures and cooperate, as appropriate, with other Parties in developing appropriate policies for 
preventing and reducing tobacco consumption, nicotine addiction and exposure to tobacco 
smoke. 

 
3. In setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control, Parties 
shall act to protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry 
in accordance with national law. 
 
4. The Parties shall cooperate in the formulation of proposed measures, procedures and guidelines 
for the implementation of the Convention and the protocols to which they are Parties. 
 
5. The Parties shall cooperate, as appropriate, with competent international and regional 
intergovernmental organizations and other bodies to achieve the objectives of the Convention and the 
protocols to which they are Parties. 
 
6. The Parties shall, within means and resources at their disposal, cooperate to raise financial 
resources for effective implementation of the Convention through bilateral and multilateral funding 
mechanisms. 
 
 

PART III: MEASURES RELATING TO THE REDUCTION  
OF DEMAND FOR TOBACCO 

 
Article 6 

Price and tax measures to reduce the demand for tobacco 
 
1. The Parties recognize that price and tax measures are an effective and important means of 
reducing tobacco consumption by various segments of the population, in particular young persons. 
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2. Without prejudice to the sovereign right of the Parties to determine and establish their taxation 
policies, each Party should take account of its national health objectives concerning tobacco control 
and adopt or maintain, as appropriate, measures which may include: 
 
 (a) implementing tax policies and, where appropriate, price policies, on tobacco products so 

as to contribute to the health objectives aimed at reducing tobacco consumption; and 
 
 (b) prohibiting or restricting, as appropriate, sales to and/or importations by international 

travellers of tax- and duty-free tobacco products. 
 
3. The Parties shall provide rates of taxation for tobacco products and trends in tobacco 
consumption in their periodic reports to the Conference of the Parties, in accordance with Article 21. 
 

Article 7 
Non-price measures to reduce the demand for tobacco 

 
 The Parties recognize that comprehensive non-price measures are an effective and important 
means of reducing tobacco consumption. Each Party shall adopt and implement effective legislative, 
executive, administrative or other measures necessary to implement its obligations pursuant to 
Articles 8 to 13 and shall cooperate, as appropriate, with each other directly or through competent 
international bodies with a view to their implementation. The Conference of the Parties shall propose 
appropriate guidelines for the implementation of the provisions of these Articles. 
 

Article 8 
Protection from exposure to tobacco smoke 

 
1. Parties recognize that scientific evidence has unequivocally established that exposure to tobacco 
smoke causes death, disease and disability. 
 
2. Each Party shall adopt and implement in areas of existing national jurisdiction as determined by 
national law and actively promote at other jurisdictional levels the adoption and implementation of 
effective legislative, executive, administrative and/or other measures, providing for protection from 
exposure to tobacco smoke in indoor workplaces, public transport, indoor public places and, as 
appropriate, other public places. 
 

Article 9 
Regulation of the contents of tobacco products 

 
 The Conference of the Parties, in consultation with competent international bodies, shall 
propose guidelines for testing and measuring the contents and emissions of tobacco products, and for 
the regulation of these contents and emissions. Each Party shall, where approved by competent 
national authorities, adopt and implement effective legislative, executive and administrative or other 
measures for such testing and measuring, and for such regulation. 
 

Article 10 
Regulation of tobacco product disclosures 

 
 Each Party shall, in accordance with its national law, adopt and implement effective legislative, 
executive, administrative or other measures requiring manufacturers and importers of tobacco 
products to disclose to governmental authorities information about the contents and emissions of 
tobacco products. Each Party shall further adopt and implement effective measures for public 
disclosure of information about the toxic constituents of the tobacco products and the emissions that 
they may produce. 
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Article 11 

Packaging and labelling of tobacco products 
 
1. Each Party shall, within a period of three years after entry into force of this Convention for that 
Party, adopt and implement, in accordance with its national law, effective measures to ensure that: 
 
 (a) tobacco product packaging and labelling do not promote a tobacco product by any means 

that are false, misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its 
characteristics, health effects, hazards or emissions, including any term, descriptor, 
trademark, figurative or any other sign that directly or indirectly creates the false impression 
that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products. These may 
include terms such as “low tar”, “light”, “ultra-light”, or “mild”; and 

 
 (b) each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and 

labelling of such products also carry health warnings describing the harmful effects of 
tobacco use, and may include other appropriate messages. These warnings and messages: 

 
  (i) shall be approved by the competent national authority, 
 
  (ii) shall be rotating, 
 
  (iii) shall be large, clear, visible and legible, 
 
  (iv) should be 50% or more of the principal display areas but shall be no less than 30% 

of the principal display areas, 
 
  (v) may be in the form of or include pictures or pictograms. 
 
2. Each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labelling of 
such products shall, in addition to the warnings specified in paragraph 1(b) of this Article, contain 
information on relevant constituents and emissions of tobacco products as defined by national 
authorities. 
 
3. Each Party shall require that the warnings and other textual information specified in paragraphs 
1(b) and paragraph 2 of this Article will appear on each unit packet and package of tobacco products 
and any outside packaging and labelling of such products in its principal language or languages. 
 
4. For the purposes of this Article, the term “outside packaging and labelling” in relation to 
tobacco products applies to any packaging and labelling used in the retail sale of the product. 
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Article 12 

Education, communication, training and public awareness 
 
 Each Party shall promote and strengthen public awareness of tobacco control issues, using all 
available communication tools, as appropriate. Towards this end, each Party shall adopt and 
implement effective legislative, executive, administrative or other measures to promote: 
  
 (a) broad access to effective and comprehensive educational and public awareness 

programmes on the health risks including the addictive characteristics of tobacco consumption 
and exposure to tobacco smoke; 

 
 (b) public awareness about the health risks of tobacco consumption and exposure to tobacco 

smoke, and about the benefits of the cessation of tobacco use and tobacco-free lifestyles as 
specified in Article 14.2; 

 
 (c) public access, in accordance with national law, to a wide range of information on the 

tobacco industry as relevant to the objective of this Convention; 
 
 (d) effective and appropriate training or sensitization and awareness programmes on tobacco 

control addressed to persons such as health workers, community workers, social workers, media 
professionals, educators, decision-makers, administrators and other concerned persons; 

 
 (e) awareness and participation of public and private agencies and nongovernmental 

organizations not affiliated with the tobacco industry in developing and implementing 
intersectoral programmes and strategies for tobacco control; and 

 
 (f) public awareness of and access to information regarding the adverse health, economic, 

and environmental consequences of tobacco production and consumption. 
 

Article 13 
Tobacco advertising, promotion and sponsorship 

 
1. Parties recognize that a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship would 
reduce the consumption of tobacco products. 
 
2. Each Party shall, in accordance with its constitution or constitutional principles, undertake a 
comprehensive ban of all tobacco advertising, promotion and sponsorship. This shall include, subject 
to the legal environment and technical means available to that Party, a comprehensive ban on 
crossborder advertising, promotion and sponsorship originating from its territory. In this respect, 
within the period of five years after entry into force of this Convention for that Party, each Party shall 
undertake appropriate legislative, executive, administrative and/or other measures and report 
accordingly in conformity with Article 21. 
 
3. A Party that is not in a position to undertake a comprehensive ban due to its constitution or 
constitutional principles shall apply restrictions on all tobacco advertising, promotion and 
sponsorship. This shall include, subject to the legal environment and technical means available to that 
Party, restrictions or a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship originating from 
its territory with cross-border effects. In this respect, each Party shall undertake appropriate 
legislative, executive, administrative and/or other measures and report accordingly in conformity with 
Article 21. 
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4. As a minimum, and in accordance with its constitution or constitutional principles, each Party 
shall: 
 
 (a) prohibit all forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship that promote a 

tobacco product by any means that are false, misleading or deceptive or likely to create an 
erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions; 

 
 (b) require that health or other appropriate warnings or messages accompany all tobacco 

advertising and, as appropriate, promotion and sponsorship; 
 
 (c) restrict the use of direct or indirect incentives that encourage the purchase of tobacco 

products by the public; 
 
 (d) require, if it does not have a comprehensive ban, the disclosure to relevant governmental 

authorities of expenditures by the tobacco industry on advertising, promotion and sponsorship 
not yet prohibited. Those authorities may decide to make those figures available, subject to 
national law, to the public and to the Conference of the Parties, pursuant to Article 21; 

 
 (e) undertake a comprehensive ban or, in the case of a Party that is not in a position to 

undertake a comprehensive ban due to its constitution or constitutional principles, restrict 
tobacco advertising, promotion and sponsorship on radio, television, print media and, as 
appropriate, other media, such as the internet, within a period of five years; and 

 
 (f) prohibit, or in the case of a Party that is not in a position to prohibit due to its constitution 

or constitutional principles restrict, tobacco sponsorship of international events, activities and/or 
participants therein. 

 
5. Parties are encouraged to implement measures beyond the obligations set out in paragraph 4. 
 
6. Parties shall cooperate in the development of technologies and other means necessary to 
facilitate the elimination of cross-border advertising. 
 
7. Parties which have a ban on certain forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship 
have the sovereign right to ban those forms of cross-border tobacco advertising, promotion and 
sponsorship entering their territory and to impose equal penalties as those applicable to domestic 
advertising, promotion and sponsorship originating from their territory in accordance with their 
national law. This paragraph does not endorse or approve of any particular penalty. 
 
8. Parties shall consider the elaboration of a protocol setting out appropriate measures that require 
international collaboration for a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and 
sponsorship. 
 

Article 14 
Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation 

 
1. Each Party shall develop and disseminate appropriate, comprehensive and integrated guidelines 
based on scientific evidence and best practices, taking into account national circumstances and 
priorities, and shall take effective measures to promote cessation of tobacco use and adequate 
treatment for tobacco dependence. 
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2. Towards this end, each Party shall endeavour to: 
 
 (a) design and implement effective programmes aimed at promoting the cessation of tobacco 

use, in such locations as educational institutions, health care facilities, workplaces and sporting 
environments; 

 
 (b) include diagnosis and treatment of tobacco dependence and counselling services on 

cessation of tobacco use in national health and education programmes, plans and strategies, with 
the participation of health workers, community workers and social workers as appropriate; 

 
 (c) establish in health care facilities and rehabilitation centres programmes for diagnosing, 

counselling, preventing and treating tobacco dependence; and 
 
 (d) collaborate with other Parties to facilitate accessibility and affordability for treatment of 

tobacco dependence including pharmaceutical products pursuant to Article 22. Such products 
and their constituents may include medicines, products used to administer medicines and 
diagnostics when appropriate. 

 
 

PART IV: MEASURES RELATING TO THE REDUCTION 
OF THE SUPPLY OF TOBACCO 

 
Article 15 

Illicit trade in tobacco products 
 
1. The Parties recognize that the elimination of all forms of illicit trade in tobacco products, 
including smuggling, illicit manufacturing and counterfeiting, and the development and 
implementation of related national law, in addition to subregional, regional and global agreements, are 
essential components of tobacco control. 
 
2. Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other 
measures to ensure that all unit packets and packages of tobacco products and any outside packaging 
of such products are marked to assist Parties in determining the origin of tobacco products, and in 
accordance with national law and relevant bilateral or multilateral agreements, assist Parties in 
determining the point of diversion and monitor, document and control the movement of tobacco 
products and their legal status. In addition, each Party shall: 
 
 (a) require that unit packets and packages of tobacco products for retail and wholesale use 

that are sold on its domestic market carry the statement: “Sales only allowed in (insert name of 
the country, subnational, regional or federal unit)” or carry any other effective marking 
indicating the final destination or which would assist authorities in determining whether the 
product is legally for sale on the domestic market; and 

 
 (b) consider, as appropriate, developing a practical tracking and tracing regime that would 

further secure the distribution system and assist in the investigation of illicit trade. 
 
3. Each Party shall require that the packaging information or marking specified in paragraph 2 of 
this Article shall be presented in legible form and/or appear in its principal language or languages. 
 
4. With a view to eliminating illicit trade in tobacco products, each Party shall: 
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 (a) monitor and collect data on cross-border trade in tobacco products, including illicit trade, 

and exchange information among customs, tax and other authorities, as appropriate, and in 
accordance with national law and relevant applicable bilateral or multilateral agreements; 

 
 (b) enact or strengthen legislation, with appropriate penalties and remedies, against illicit 

trade in tobacco products, including counterfeit and contraband cigarettes;  
 
 (c) take appropriate steps to ensure that all confiscated manufacturing equipment, counterfeit 

and contraband cigarettes and other tobacco products are destroyed, using 
environmentallyfriendly methods where feasible, or disposed of in accordance with national 
law; 

 
 (d) adopt and implement measures to monitor, document and control the storage and 

distribution of tobacco products held or moving under suspension of taxes or duties within its 
jurisdiction; and 

 
 (e) adopt measures as appropriate to enable the confiscation of proceeds derived from the 

illicit trade in tobacco products. 
 
5. Information collected pursuant to subparagraphs 4(a) and 4(d) of this Article shall, as 
appropriate, be provided in aggregate form by the Parties in their periodic reports to the Conference of 
the Parties, in accordance with Article 21. 
 
6. The Parties shall, as appropriate and in accordance with national law, promote cooperation 
between national agencies, as well as relevant regional and international intergovernmental 
organizations as it relates to investigations, prosecutions and proceedings, with a view to eliminating 
illicit trade in tobacco products. Special emphasis shall be placed on cooperation at regional and 
subregional levels to combat illicit trade of tobacco products. 
 
7. Each Party shall endeavour to adopt and implement further measures including licensing, where 
appropriate, to control or regulate the production and distribution of tobacco products in order to 
prevent illicit trade. 
 

 
Article 16 

Sales to and by minors 
 
1. Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other 
measures at the appropriate government level to prohibit the sales of tobacco products to persons 
under the age set by domestic law, national law or eighteen. These measures may include: 
 
 (a) requiring that all sellers of tobacco products place a clear and prominent indicator inside 

their point of sale about the prohibition of tobacco sales to minors and, in case of doubt, request 
that each tobacco purchaser provide appropriate evidence of having reached full legal age; 

 
 (b) banning the sale of tobacco products in any manner by which they are directly accessible, 

such as store shelves; 
 
 (c) prohibiting the manufacture and sale of sweets, snacks, toys or any other objects in the 

form of tobacco products which appeal to minors; and 
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 (d) ensuring that tobacco vending machines under its jurisdiction are not accessible to minors 

and do not promote the sale of tobacco products to minors. 
 
2. Each Party shall prohibit or promote the prohibition of the distribution of free tobacco products 
to the public and especially minors. 
 
3. Each Party shall endeavour to prohibit the sale of cigarettes individually or in small packets 
which increase the affordability of such products to minors. 
 
4. The Parties recognize that in order to increase their effectiveness, measures to prevent tobacco 
product sales to minors should, where appropriate, be implemented in conjunction with other 
provisions contained in this Convention. 
 
5. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention or at any time 
thereafter, a Party may, by means of a binding written declaration, indicate its commitment to prohibit 
the introduction of tobacco vending machines within its jurisdiction or, as appropriate, to a total ban 
on tobacco vending machines. The declaration made pursuant to this Article shall be circulated by the 
Depositary to all Parties to the Convention. 
 
6. Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other 
measures, including penalties against sellers and distributors, in order to ensure compliance with the 
obligations contained in paragraphs 1-5 of this Article. 
 
7. Each Party should, as appropriate, adopt and implement effective legislative, executive, 
administrative or other measures to prohibit the sales of tobacco products by persons under the age set 
by domestic law, national law or eighteen. 
 

Article 17 
Provision of support for economically viable alternative activities 

 
 Parties shall, in cooperation with each other and with competent international and regional 
intergovernmental organizations, promote, as appropriate, economically viable alternatives for 
tobacco workers, growers and, as the case may be, individual sellers. 
 
 

PART V: PROTECTION OF THE ENVIRONMENT 
 

Article 18 
Protection of the environment and the health of persons 

 
 In carrying out their obligations under this Convention, the Parties agree to have due regard to 
the protection of the environment and the health of persons in relation to the environment in respect of 
tobacco cultivation and manufacture within their respective territories. 
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PART VI: QUESTIONS RELATED TO LIABILITY 

 
Article 19 
Liability 

 
1. For the purpose of tobacco control, the Parties shall consider taking legislative action or 
promoting their existing laws, where necessary, to deal with criminal and civil liability, including 
compensation where appropriate. 
 
2. Parties shall cooperate with each other in exchanging information through the Conference of the 
Parties in accordance with Article 21 including: 
 
 (a) information on the health effects of the consumption of tobacco products and exposure to 

tobacco smoke in accordance with Article 20.3(a); and 
 
 (b) information on legislation and regulations in force as well as pertinent jurisprudence. 
 
3. The Parties shall, as appropriate and mutually agreed, within the limits of national legislation, 
policies, legal practices and applicable existing treaty arrangements, afford one another assistance in 
legal proceedings relating to civil and criminal liability consistent with this Convention. 
 
4. The Convention shall in no way affect or limit any rights of access of the Parties to each other’s 
courts where such rights exist. 
 
5. The Conference of the Parties may consider, if possible, at an early stage, taking account of the 
work being done in relevant international fora, issues related to liability including appropriate 
international approaches to these issues and appropriate means to support, upon request, the Parties in 
their legislative and other activities in accordance with this Article. 
 
 

PART VII: SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION AND 
COMMUNICATION OF INFORMATION 

 
Article 20 

Research, surveillance and exchange of information 
 
1. The Parties undertake to develop and promote national research and to coordinate research 
programmes at the regional and international levels in the field of tobacco control. Towards this end, 
each Party shall: 
 
 (a) initiate and cooperate in, directly or through competent international and regional 

intergovernmental organizations and other bodies, the conduct of research and scientific 
assessments, and in so doing promote and encourage research that addresses the determinants 
and consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke as well as research 
for identification of alternative crops; and 

 
 (b) promote and strengthen, with the support of competent international and regional 

intergovernmental organizations and other bodies, training and support for all those engaged in 
tobacco control activities, including research, implementation and evaluation. 
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2. The Parties shall establish, as appropriate, programmes for national, regional and global 
surveillance of the magnitude, patterns, determinants and consequences of tobacco consumption and 
exposure to tobacco smoke. Towards this end, the Parties should integrate tobacco surveillance 
programmes into national, regional and global health surveillance programmes so that data are 
comparable and can be analysed at the regional and international levels, as appropriate. 
 
3. Parties recognize the importance of financial and technical assistance from international and 
regional intergovernmental organizations and other bodies. Each Party shall endeavour to: 
 
 (a) establish progressively a national system for the epidemiological surveillance of tobacco 

consumption and related social, economic and health indicators; 
 
 (b) cooperate with competent international and regional intergovernmental organizations and 

other bodies, including governmental and nongovernmental agencies, in regional and global 
tobacco surveillance and exchange of information on the indicators specified in paragraph 3(a) 
of this Article; and 

 
 (c) cooperate with the World Health Organization in the development of general guidelines 

or procedures for defining the collection, analysis and dissemination of tobacco-related 
surveillance data.  

 
4. The Parties shall, subject to national law, promote and facilitate the exchange of publicly 
available scientific, technical, socioeconomic, commercial and legal information, as well as 
information regarding practices of the tobacco industry and the cultivation of tobacco, which is 
relevant to this Convention, and in so doing shall take into account and address the special needs of 
developing country Parties and Parties with economies in transition. Each Party shall endeavour to: 
 
 (a) progressively establish and maintain an updated database of laws and regulations on 

tobacco control and, as appropriate, information about their enforcement, as well as pertinent 
jurisprudence, and cooperate in the development of programmes for regional and global tobacco 
control; 

 
 (b) progressively establish and maintain updated data from national surveillance programmes 

in accordance with paragraph 3(a) of this Article; and 
 
 (c) cooperate with competent international organizations to progressively establish and 

maintain a global system to regularly collect and disseminate information on tobacco 
production, manufacture and the activities of the tobacco industry which have an impact on the 
Convention or national tobacco control activities. 

 
5. Parties should cooperate in regional and international intergovernmental organizations and 
financial and development institutions of which they are members, to promote and encourage 
provision of technical and financial resources to the Secretariat to assist developing country Parties 
and Parties with economies in transition to meet their commitments on research, surveillance and 
exchange of information. 



WHA56.1 
 

 
 

18

 
Article 21 

Reporting and exchange of information 
 
1. Each Party shall submit to the Conference of the Parties, through the Secretariat, periodic 
reports on its implementation of this Convention, which should include the following: 
 
 (a) information on legislative, executive, administrative or other measures taken to 

implement the Convention; 
 
 (b) information, as appropriate, on any constraints or barriers encountered in its 

implementation of the Convention, and on the measures taken to overcome these barriers; 
 
 (c) information, as appropriate, on financial and technical assistance provided or received for 

tobacco control activities; 
 
 (d) information on surveillance and research as specified in Article 20; and 
 
 (e) information specified in Articles 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 and 19.2. 
 
2. The frequency and format of such reports by all Parties shall be determined by the Conference 
of the Parties. Each Party shall make its initial report within two years of the entry into force of the 
Convention for that Party. 
 
3. The Conference of the Parties, pursuant to Articles 22 and 26, shall consider arrangements to 
assist developing country Parties and Parties with economies in transition, at their request, in meeting 
their obligations under this Article. 
 
4. The reporting and exchange of information under the Convention shall be subject to national 
law regarding confidentiality and privacy. The Parties shall protect, as mutually agreed, any 
confidential information that is exchanged. 
 

Article 22 
Cooperation in the scientific, technical, and legal fields and provision of related expertise 

 
1. The Parties shall cooperate directly or through competent international bodies to strengthen 
their capacity to fulfill the obligations arising from this Convention, taking into account the needs of 
developing country Parties and Parties with economies in transition. Such cooperation shall promote 
the transfer of technical, scientific and legal expertise and technology, as mutually agreed, to establish 
and strengthen national tobacco control strategies, plans and programmes aiming at, inter alia: 
 
 (a) facilitation of the development, transfer and acquisition of technology, knowledge, skills, 

capacity and expertise related to tobacco control; 
 
 (b) provision of technical, scientific, legal and other expertise to establish and strengthen 

national tobacco control strategies, plans and programmes, aiming at implementation of the 
Convention through, inter alia: 

 
  (i) assisting, upon request, in the development of a strong legislative foundation as 

well as technical programmes, including those on prevention of initiation, promotion of 
cessation and protection from exposure to tobacco smoke; 
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  (ii) assisting, as appropriate, tobacco workers in the development of appropriate 

economically and legally viable alternative livelihoods in an economically viable manner; 
and 

 
  (iii) assisting, as appropriate, tobacco growers in shifting agricultural production to 

alternative crops in an economically viable manner;  
 
 (c) support for appropriate training or sensitization programmes for appropriate personnel in 

accordance with Article 12; 
 
 (d) provision, as appropriate, of the necessary material, equipment and supplies, as well as 

logistical support, for tobacco control strategies, plans and programmes; 
 
 (e) identification of methods for tobacco control, including comprehensive treatment of 

nicotine addiction; and 
 
 (f) promotion, as appropriate, of research to increase the affordability of comprehensive 

treatment of nicotine addiction. 
 
2. The Conference of the Parties shall promote and facilitate transfer of technical, scientific and 
legal expertise and technology with the financial support secured in accordance with Article 26. 
 
 
PART VIII: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND FINANCIAL RESOURCES 

 
Article 23 

Conference of the Parties 
 
1. A Conference of the Parties is hereby established. The first session of the Conference shall be 
convened by the World Health Organization not later than one year after the entry into force of this 
Convention. The Conference will determine the venue and timing of subsequent regular sessions at its 
first session. 
 
2. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may 
be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within 
six months of the request being communicated to them by the Secretariat of the Convention, it is 
supported by at least one-third of the Parties. 
 
3. The Conference of the Parties shall adopt by consensus its Rules of Procedure at its first 
session. 
 
4. The Conference of the Parties shall by consensus adopt financial rules for itself as well as 
governing the funding of any subsidiary bodies it may establish as well as financial provisions 
governing the functioning of the Secretariat. At each ordinary session, it shall adopt a budget for the 
financial period until the next ordinary session. 
 
5. The Conference of the Parties shall keep under regular review the implementation of the 
Convention and take the decisions necessary to promote its effective implementation and may adopt 
protocols, annexes and amendments to the Convention, in accordance with Articles 28, 29 and 33. 
Towards this end, it shall: 
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 (a) promote and facilitate the exchange of information pursuant to Articles 20 and 21; 
 
 (b) promote and guide the development and periodic refinement of comparable 

methodologies for research and the collection of data, in addition to those provided for in 
Article 20, relevant to the implementation of the Convention; 

 
 (c) promote, as appropriate, the development, implementation and evaluation of strategies, 

plans, and programmes, as well as policies, legislation and other measures; 
 
 (d) consider reports submitted by the Parties in accordance with Article 21 and adopt regular 

reports on the implementation of the Convention; 
 
 (e) promote and facilitate the mobilization of financial resources for the implementation of 

the Convention in accordance with Article 26; 
 
 (f) establish such subsidiary bodies as are necessary to achieve the objective of the 

Convention; 
 
 (g) request, where appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, 

competent and relevant organizations and bodies of the United Nations system and other 
international and regional intergovernmental organizations and nongovernmental organizations 
and bodies as a means of strengthening the implementation of the Convention; and 

 
 (h) consider other action, as appropriate, for the achievement of the objective of the 

Convention in the light of experience gained in its implementation. 
 
6. The Conference of the Parties shall establish the criteria for the participation of observers at its 
proceedings. 
 

Article 24 
Secretariat 

 
1. The Conference of the Parties shall designate a permanent secretariat and make arrangements 
for its functioning. The Conference of the Parties shall endeavour to do so at its first session. 
 
2. Until such time as a permanent secretariat is designated and established, secretariat functions 
under this Convention shall be provided by the World Health Organization. 
 
3. Secretariat functions shall be: 
 
 (a) to make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and any subsidiary 

bodies and to provide them with services as required; 
 
 (b) to transmit reports received by it pursuant to the Convention; 
 
 (c) to provide support to the Parties, particularly developing country Parties and Parties with 

economies in transition, on request, in the compilation and communication of information 
required in accordance with the provisions of the Convention; 
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 (d) to prepare reports on its activities under the Convention under the guidance of the 

Conference of the Parties and submit them to the Conference of the Parties; 
 
 (e) to ensure, under the guidance of the Conference of the Parties, the necessary coordination 

with the competent international and regional intergovernmental organizations and other bodies; 
 
 (f) to enter, under the guidance of the Conference of the Parties, into such administrative or 

contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and 
 
 (g) to perform other secretariat functions specified by the Convention and by any of its 

protocols and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties. 
 

Article 25 
Relations between the Conference of the Parties and intergovernmental organizations 

 
 In order to provide technical and financial cooperation for achieving the objective of this 
Convention, the Conference of the Parties may request the cooperation of competent international and 
regional intergovernmental organizations including financial and development institutions. 
 

Article 26 
Financial resources 

 
1. The Parties recognize the important role that financial resources play in achieving the objective 
of this Convention. 
 
2. Each Party shall provide financial support in respect of its national activities intended to achieve 
the objective of the Convention, in accordance with its national plans, priorities and programmes. 
 
3. Parties shall promote, as appropriate, the utilization of bilateral, regional, subregional and other 
multilateral channels to provide funding for the development and strengthening of multisectoral 
comprehensive tobacco control programmes of developing country Parties and Parties with economies 
in transition. Accordingly, economically viable alternatives to tobacco production, including crop 
diversification should be addressed and supported in the context of nationally developed strategies of 
sustainable development. 
 
4. Parties represented in relevant regional and international intergovernmental organizations, and 
financial and development institutions shall encourage these entities to provide financial assistance for 
developing country Parties and for Parties with economies in transition to assist them in meeting their 
obligations under the Convention, without limiting the rights of participation within these 
organizations. 
 
5. The Parties agree that: 
 
 (a) to assist Parties in meeting their obligations under the Convention, all relevant potential 

and existing resources, financial, technical, or otherwise, both public and private that are 
available for tobacco control activities, should be mobilized and utilized for the benefit of all 
Parties, especially developing countries and countries with economies in transition; 
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 (b) the Secretariat shall advise developing country Parties and Parties with economies in 

transition, upon request, on available sources of funding to facilitate the implementation of their 
obligations under the Convention; 

 
 (c) the Conference of the Parties in its first session shall review existing and potential sources 

and mechanisms of assistance based on a study conducted by the Secretariat and other relevant 
information, and consider their adequacy; and 

 
 (d) the results of this review shall be taken into account by the Conference of the Parties in 

determining the necessity to enhance existing mechanisms or to establish a voluntary global 
fund or other appropriate financial mechanisms to channel additional financial resources, as 
needed, to developing country Parties and Parties with economies in transition to assist them in 
meeting the objectives of the Convention. 

 
 

PART IX: SETTLEMENT OF DISPUTES 
 

Article 27 
Settlement of disputes 

 
1. In the event of a dispute between two or more Parties concerning the interpretation or 
application of this Convention, the Parties concerned shall seek through diplomatic channels a 
settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice, 
including good offices, mediation, or conciliation. Failure to reach agreement by good offices, 
mediation or conciliation shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing 
to seek to resolve it. 
 
2. When ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding to the Convention, or at 
any time thereafter, a State or regional economic integration organization may declare in writing to 
the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, it 
accepts, as compulsory, ad hoc arbitration in accordance with procedures to be adopted by consensus 
by the Conference of the Parties. 
 
3. The provisions of this Article shall apply with respect to any protocol as between the parties to 
the protocol, unless otherwise provided therein. 
 
 

PART X: DEVELOPMENT OF THE CONVENTION 
 

Article 28 
Amendments to this Convention 

 
1. Any Party may propose amendments to this Convention. Such amendments will be considered 
by the Conference of the Parties. 
 
2. Amendments to the Convention shall be adopted by the Conference of the Parties. The text of 
any proposed amendment to the Convention shall be communicated to the Parties by the Secretariat at 
least six months before the session at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also 
communicate proposed amendments to the signatories of the Convention and, for information, to the 
Depositary. 



WHA56.1 
 

 
 

23

 
 
3. The Parties shall make every effort to reach agreement by consensus on any proposed 
amendment to the Convention. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement 
reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-quarters majority vote of the 
Parties present and voting at the session. For purposes of this Article, Parties present and voting 
means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Any adopted amendment shall be 
communicated by the Secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for acceptance. 
 
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. 
An amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this Article shall enter into force for those 
Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an 
instrument of acceptance by at least two-thirds of the Parties to the Convention. 
 
5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on 
which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment. 
 

Article 29 
Adoption and amendment of annexes to this Convention 

 
1. Annexes to this Convention and amendments thereto shall be proposed, adopted and shall enter 
into force in accordance with the procedure set forth in Article 28. 
 
2. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly 
provided, a reference to the Convention constitutes at the same time a reference to any annexes 
thereto. 
 
3. Annexes shall be restricted to lists, forms and any other descriptive material relating to 
procedural, scientific, technical or administrative matters. 
 
 
 

PART XI: FINAL PROVISIONS 
 

Article 30 
Reservations 

 
No reservations may be made to this Convention. 
 

Article 31 
Withdrawal 

 
1. At any time after two years from the date on which this Convention has entered into force for a 
Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary. 
 
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the 
Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the 
notification of withdrawal. 
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3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn 
from any protocol to which it is a Party. 
 

Article 32 
Right to vote 

 
1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this 
Article. 
 
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise 
their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties 
to the Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its Member States 
exercises its right, and vice versa. 
 

Article 33 
Protocols 

 
1. Any Party may propose protocols. Such proposals will be considered by the Conference of the 
Parties. 
 
2. The Conference of the Parties may adopt protocols to this Convention. In adopting these 
protocols every effort shall be made to reach consensus. If all efforts at consensus have been 
exhausted, and no agreement reached, the protocol shall as a last resort be adopted by a three-quarters 
majority vote of the Parties present and voting at the session. For the purposes of this Article, Parties 
present and voting means Parties present and casting an affirmative or negative vote. 
 
3. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the Secretariat at 
least six months before the session at which it is proposed for adoption. 
 
4. Only Parties to the Convention may be parties to a protocol. 
 
5. Any protocol to the Convention shall be binding only on the parties to the protocol in question. 
Only Parties to a protocol may take decisions on matters exclusively relating to the protocol in 
question. 
 
6. The requirements for entry into force of any protocol shall be established by that instrument. 
 

Article 34 
Signature 

 
 This Convention shall be open for signature by all Members of the World Health Organization 
and by any States that are not Members of the World Health Organization but are members of the 
United Nations and by regional economic integration organizations at the World Health Organization 
Headquarters in Geneva from 16 June 2003 to 22 June 2003, and thereafter at United Nations 
Headquarters in New York, from 30 June 2003 to 29 June 2004. 
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Article 35 

Ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession 
 
1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and 
to formal confirmation or accession by regional economic integration organizations. It shall be open 
for accession from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments 
of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession shall be deposited with the 
Depositary. 
 
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to the Convention 
without any of its Member States being a Party shall be bound by all the obligations under the 
Convention. In the case of those organizations, one or more of whose Member States is a Party to the 
Convention, the organization and its Member States shall decide on their respective responsibilities 
for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the 
Member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently. 
 
3. Regional economic integration organizations shall, in their instruments relating to formal 
confirmation or in their instruments of accession, declare the extent of their competence with respect 
to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depositary, who 
shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence. 
 

Article 36 
Entry into force 

 
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of the 
fortieth instrument of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession with the 
Depositary. 
 
2. For each State that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto after the 
conditions set out in paragraph 1 of this Article for entry into force have been fulfilled, the 
Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession. 
 
3. For each regional economic integration organization depositing an instrument of formal 
confirmation or an instrument of accession after the conditions set out in paragraph 1 of this Article 
for entry into force have been fulfilled, the Convention shall enter into force on the ninetieth day 
following the date of its depositing of the instrument of formal confirmation or of accession. 
 
4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration 
organization shall not be counted as additional to those deposited by States Members of the 
organization. 
 

Article 37 
Depositary 

 
 The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention and 
amendments thereto and of protocols and annexes adopted in accordance with Articles 28, 29 and 33. 
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Article 38 

Authentic texts 
 
 The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 
 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this 
Convention. 
 
DONE at GENEVA this twenty-first of May two thousand and three. 
 
 
 
 
 
 
 
 

=   =   = 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
 

 

ที่ประชุมองคการอนามัยโลกครั้งที่ 56 WHA56.1
  

วาระการประชุมที่ 13 21 พฤษภาคม 2546 
 
กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ 
ที่ประชุมองคการอนามัยโลกครั้งที่ 56 
 กลาวทวนมตกิารประชุมที่ WHA 49.17 และ WHA 52.18 ที่เรียกรองใหมีการพัฒนากรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบมาตรา 19 ของธรรมนูญการปกครองขององคการอนามัยโลก 
 มุงมันที่จะปองกันคนในยุคปจจุบันและอนาคตจากการบริโภคยาสูบและการสัมผัสควันยาสูบ 
 ตั้งขอหวงใยถึงการเพิ่มขึ้นของการสูบบุหร่ีและการใชยาสูบในรูปแบบอื่น ๆ ทั่วโลก 
 รับทราบรายงานของประธานคณะเจรจาระหวางประเทศเกี่ยวกับผลการทํางานของคณะเจรจา
ระหวางประเทศดวยความซาบซึ้ง1 
 เชื่อมั่นวาอนุสัญญานี้จะเปนกาวสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนความรวมมือทั่วโลกในอันที่จะปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของผูคนจาก
ผลกระทบอันเลวรายของการบริโภคยาสูบและการสัมผัสควันยาสูบ และตระหนักดวยวาควรใสใจตอ 
สถานการณของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอเปนพิเศษ 
 เนนหนักถึงความจําเปนเรงดวนทีจ่ะตองบังคับใชและดําเนินการตามอนุสัญญานี้ใหไดผล 
 1. รับรองอนุสัญญาที่รวมอยูในมติการประชุมนี้ 
 2. บันทึกวา ตามมาตรา 34 ของอนุสัญญานี้ จะตองเปดใหมีการลงนามในอนุสัญญาที่สํานักงาน
ใหญขององคการอนามัยโลกในกรุงเจนีวา ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2546 และที่
สํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติในนครนิวยอรก ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่        29 
มิถุนายน 2547  
___________ 
    1 เอกสาร A 56/INF.DOC>/7 
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 3. เรียกรองใหรับและองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมภิาคที่มสีวนเกีย่วของพิจารณาลงนาม   
ใหสัตยาบนั รับรอง อนุมัติ ยืนยนัหรือเหน็ชอบ อนุสัญญานี้อยางเปนทางการในเรว็วันที่สุดเพื่อใหอนุสัญญานี้      
มีผลบังคับใชโดยเร็วที่สุด 
 4. เรียกรองใหรัฐและองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมภิาค ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพือ่
หยุดยั้งการบรโิภคยาสูบและการสัมผัสกบัควันยาสูบ ในระหวางที่อนสัุญญานี้ยังไมมีผลบังคับใช 
 5. เรียกรองใหรัฐและองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับที่เปนภาคีสมาชิก ตลอดจนผูสังเกตการณ
และผูสนใจอืน่ ๆ ใหการสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพรอมที่กลาวถึงในมตกิารประชุมนี้ และสงเสริมใหมีการ
บังคับใชและดําเนินการตามอนุสัญญานี้โดยทันท ี
 6. เรียกรองใหองคการสหประชาชาติและเชิญชวนองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหคงการ
สนับสนุนเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกโครงการควบคุมยาสูบทัง้ในระดับสากลและในระดบัประเทศ 
 7. เห็นชอบใหกอตั้งคณะทํางานระหวางประเทศตามกฎขอที่ 42 ของขอบังคับการประชุมองคการอนามัย
โลกที่เปดกวางสําหรับรัฐและองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทีก่ลาวถึงในมาตร 34 ของอนุสัญญา
นี้ เพื่อทําหนาที่พิจารณาและจัดเตรียมขอเสนอในประเดน็ตาง ๆ ที่ระบใุนอนุสัญญาเพื่อใหประชุมภาคีสมาชิก
พิจารณาและรบัรองตามที่เหน็เหมาะสมในสมัยประชุมแรก ประเด็นดังกลาว ไดแก 
  (1) ขอบังคับการประชุมสําหรับการประชุมภาคีสมาชิก (มาตรา 23.3) ซ่ึงรวมถึงเกณฑการเขารวม 
                           ประชุมภาคสีมาชิกของบรรดาผูสังเกตการณในสมัยตาง ๆ (มาตรา 23.6)  
  (2) ทางเลือกสาํหรับการแตงตั้งกองเลขาธิการถาวรและการจัดการเรื่องหนาที่ความรบัผิดชอบของ 
                          กองเลขาธิการ 
  (3) ของบังคับทางการเงินสําหรับการประชมุภาคีสมาชิกและคณะทํางานที่เกีย่วของและบทบัญญัติ 
                         ทางการเงินทีว่าดวยหนาที่ความรับผิดชอบของกองเลขาธิการ (มาตรา 23.4) 
  (4) รางงบประมาณสําหรับวาระการเงินแรก (มาตรา 23.4) 
  (5) ตรวจสอบแหลงแลกลไกความชวยเหลือที่มีในปจจบุันและอนาคตที่จะชวยอุดหนุนใหภาคีสมาชิก
สามารถบรรลุพันธะขอตกลงภายใตอนุสัญญานี้ 
 8. เห็นชอบใหคระทํางานระหวางประเทศทําหนาที่จดัเตรียมการประชมุภาคีสมาชิกสมัยแรกและรายงาน
โดยตรงตอที่ประชุม 
 9. มีมติวาคําตดัสินวินจิฉัยของคณะเจรจาระหวางประเทศในสวนของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
ยาสูบขององคการอนามัยโลกในเรื่องการมีสวนรวมขององคกรระหวางประเทศตาง ๆ จะใชบงัคับกับกิจกรรมของ
คณะทํางานระหวางประเทศดวย 
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 10. รองขอใหผูอํานวยการองคการอนามัยโลก 
 (1) ทําหนาที่ของกองเลขาธิการภายใตอนุสัญญานี้จนกวาจะมีการแตงตัง้และกอตั้งกองเลขาธิการถาวร 
                    เสร็จสิ้น 
 (2) ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหการสนับสนุนแกรัฐที่เปนภาคีสมาชิกโดยเฉพาะประเทศกําลัง 
                    พัฒนาและประเทศที่เศรษฐกจิอยูในชวงหวัเล้ียวหวัตอในการเตรียมตวัเขาสูภายใตการบังคับของ 
                    อนุสัญญานี้ 
 (3) จัดการประชุมของคณะทํางานระหวางประเทศในชวงระหวางวันที่ 16 มิถุนายน 2546 ถึงวนัจดัการ 
                    ประชุมภาคีสมาชิกสมัยแรก โดยมีจํานวนครั้งตามแตจะเหน็เหมาะสม 
 (4) ดแูลใหแนใจวาองคการอนามัยโลกยังคงดํารงบทบาทสําคัญในการใหการใหคําแนะนําแนวทาง              
                    และการสนับสนุนดานเทคนคิในการควบคมุยาสูบทั่วโลก 
 (5) แจงใหที่ประชุมองคการอนามัยโลกทราบถึงความคืบหนาของการบงัคับใชอนุสัญญานี้ตลอด        
                   จนการเตรียมการสําหรับการประชุมภาคีสมาชิกสมัยแรก 
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กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ 
 

คําปรารภ 
 
ภาคีในอนุสัญญานี้ 
 
 มุงมั่นที่จะใหความสําคัญแกสิทธิในการคุมครองสุขภาพของประชาชน 
 
 ตระหนักดีวา การแพรขยายของโรคระบาดที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบเปนปญหาระดับโลกที่มีผลรายตอ
สุขภาพของประชาชนซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากนานาชาติในวงกวางที่สุด ตลอดจนการมีสวนรวมของทุก
ประเทศในอันที่จะแสวงหาแนวทางแกไขสากลที่ครอบคลุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
 สะทอนความหวงใยของชุมชนโลกถึงผลเสียของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบที่มีตอ
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมทั่วโลก 
 
 กังวลอยางยิ่งตอการเพิ่มขึ้นของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบเปนสาเหตุของการเสียชีวิต 
โรค และความพิการ และมีระยะเวลาทิ้งชวงระหวางการสูบบุหร่ีและกรใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ จนถึงการเกิดโรค
ที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบ 
 
 ตระหนักดีวาหลักฐานทางวิทยาศาสตรไดช้ีชัดวาการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบเปนสาเหตุ
ของการเสียชีวิต โรค และความพิการ และมีระยะเวลาทิ้งชวงหางระหวางการสูบบุหร่ีและการใชผลิตภัณฑยาสูบ
อ่ืนๆ จนถึงการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบ 
 
 ตระหนักดวยวา บุหร่ีและผลิตภัณฑอ่ืนๆ บางชนิดที่มีสวนผสมของยาสูบจะมีการปรุงแตงเปนอยางดี 
เพื่อใหผูสูบติดยาสูบและผลิตภัณฑดังกลาว และสารประกอบหลายอยางที่มีอยู ตลอดจนควันที่เกิดจากผลิตภัณฑ
ยาสูบเหลานั้นสามารถออกฤทธิ์เปนพิษ และกอมะเร็ง นอกจากนั้น การติดยาสูบยังจัดเปนโรคชนิดหนึ่ง ดังที่ไดมี
การจัดแบงประเภทหลักของโรคตางๆ ในระดับนานาชาติดวย 
 
 ทราบดีวา มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนวาการไดรับควันยาสูบกอนคลอดทําใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพและพัฒนาการของเด็ก 
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กังวลอยางยิ่งตอการสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมูเด็กและ
เยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูบบุหร่ีของบุคคลในวัยที่ลดลงเรื่อยๆ 

 
 ตระหนักถึงการสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบรูปแบบอื่นในหมูสตรีและหญิงสาววัยรุนทั่วโลกที่เพิ่มมาก
ขึ้น และตระหนักถึงความจําเปนในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของสตรีในการกําหนดและดําเนินนโยบายทุกระดับ 
ตลอดจนความจําเปนที่จะตองมีกลยุทธในการควบคุมยาสูบที่ใชเฉพาะเพศ 
 
 กังวลอยางยิ่งเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่นซึ่งอยูในระดับที่สูงในหมูชนเผา
พื้นเมือง 
 
 กังวลอยางยิ่งในเรื่องผลกระทบของการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ 
ที่มีวัตถุประสงคเปนการสงเสริมใหมีการใชผลิตภัณฑบุหร่ี 
 
 ตระหนักวามีความจําเปนที่จะตองรวมมือกันในการกําจัดการคาบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่ผิด
กฎหมาย ไมวาจะอยูในรูปแบบใด ตลอดจนการลักลอบขนสงบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่น การผลิตบุหร่ีและ
ผลิตภัณฑยาสูบอื่น โดยผิดกฎหมาย และการทําบุหร่ีปลอมและการทําผลิตภัณฑยาสบูอื่นปลอม 
 
 ทราบดีวาการควบคุมยาสูบในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาและในประเทศซึ่ง
เศรษฐกิจอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ ตองอาศัยแหลงเงินทุนและทรัพยากรทางเทคนิคที่เพียงพอกับความตองการ
ปจจุบันและอนาคตที่จะใหมีการควบคุมยาสูบ 
 
 ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนากลไกที่เหมาะสมเพื่อที่จะรองรับทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาวของการปรับใชกลยุทธในการลดความตองการยาสูบที่ประสบความสําเร็จ 
 
 รับทราบถึงความยุงยากทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งโครงการควบคุมยาสูบอาจทําใหเกิดขึ้นในระยะกลาง
และระยะยาวในบางประเทศซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาและเปนประเทศที่เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ 
นอกจากนั้น ไดตระหนักถึงความตองการของประเทศตางๆ ดังกลาวในเรื่องความชวยเหลือทั้งในดานการเงินและ
ในดานเทคนิคในบริบทของกลยุทธการพัฒนาระดับประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 ตระหนักถึงผลงานอันทรงคุณคาในเรื่องการควบคุมยาสูบที่รัฐทั้งหลายกําลังดําเนินการอยู และยงัชื่นชม
บทบาทความเปนผูนําขององคการอนามัยโลก                              ตลอดจนความพยายามขององคกรคณะทํางานใน 
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 องคการสหประชาชาติ และองคการระหวางรัฐบาลในระดับภูมิภาคและระดับสากลอื่นๆ ในอันที่จะ
พัฒนามาตรการในการควบคุมยาสูบ 
 
 เนนย้ําถึงความชวยเหลือพิเศษขององคกรพัฒนาเอกชน และสมาชิกอื่นของกลุมประชาสังคมที่ไม
เกี่ยวของกับอตุสาหกรรม อันไดแก องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ กลุมผูบริโภค กลุมสิ่งแวดลอม กลุมวัยรุน และกลุม
สตรี รวมทั้งสถาบันการดูแลรักษาสุขภาพ และสถาบันการศึกษาตางๆ ในการพยายามควบคุมยาสูบทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับระหวางประเทศ นอกจากนัน้ ยังเนนถึงความสําคัญอยางยิ่งของการมสีวนรวมของกลุม
ตางๆ เหลานั้นในการพยายามควบคุมยาสบูในระดับประเทศและในระดับระหวางประเทศดวย 
 
 ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองพรอมรับมือกับความพยายามใดๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบในอันที่จะ
บอนทําลายหรือลบลางความพยายามในการควบคุมยาสูบ ตลอดจนความจําเปนที่จะตองรับรูถึงกิจกรรมของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่จะสงผลกระทบในเชงิลบตอความพยายามในการควบคุมยาสูบ 
 
 ระลึกถึงความในมาตรา 12 ของกติกาสากลวาดวยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งสมัชชา
ใหญขององคการสหประชาชาติ ไดมีมติรับรองไว เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2509 ซ่ึงบัญญัติไววา “บุคคลทุกคนยอมมี
สิทธิที่จะถือเอาประโยชนจากมาตรฐานทางดานสุขภาพกายและดานสขุภาพจิตเทาทีพ่ึงแสวงหาไดสูงสุด” 
  
 ระลึกถึงความในคําปรารภของธรรมนูญขององคการอนามัยโลกที่วา “การถือเอาประโยชนจากมาตรฐาน
สูงสุดดานสุขภาพเทาที่พึงแสดงหาไดนั้นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึง่ของมนุษยทกุคนซึ่งมีอยูโดยปราศจากความ
แตกตางในเรือ่งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม” 
 
 มุงมั่นที่จะสงเสริมมาตรการในการควบคุมยาสูบซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของขอพิจารณาทางวิทยาศาสตร 
ขอพิจารณาเทคนิค และขอพิจารณาเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ ณ ปจจุบัน 
 
 ระลึกถึงความในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบซึ่งสมัชชาใหญของ
องคการสหประชาชาติไดมีมติรับรองไว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2522 ซ่ึงไดกําหนดไววา “ใหรัฐภาคี
ของอนุสัญญาดังกลาวดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในสวนที่เกี่ยวของกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ” 
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 พรอมกันนั้น  ยังระลึกตอไปถึงความในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็ซึ่งสมัชชาใหญขององคการ
สหประชาชาตไิดมีมติรับรองไว เมื่อวนัที ่ 20 พฤศจิกายน 2532 ซ่ึงไดกําหนดไววา “รัฐภาคีของอนุสัญญา
ดังกลาวตองตระหนกัถึงสิทธิของเด็กในอนัที่จะถือเอาประโยชนจากมาตรฐานดานสขุภาพเทาที่พึงจะแสวงหา
ไดสูงสุด” 
 
 จึงไดตกลงกันไว ดังความตอไปนี ้
 

หมวด 1 
บทนํา 

 
 

มาตรา 1 
บทนิยาม 

 
ตามเจตนารมณของอนุสัญญานี้ 
 

(ก) “การคาที่ผิดกฎหมาย” หมายถึง การปฏิบัติ หรือการกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการตองหาม
ตามกฎหมาย  และซึ่งเกีย่วของกับการผลิต การขนสง การรับ การมีไวในครอบครอง การกระจาย 
การขาย หรือการซื้อ ตลอดจน การปฏิบัติ หรือการกระทาํการใด ๆ ซ่ึงมุงหมาย ที่จะอํานวยความ
สะดวกใหแกกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว 

 
(ข) “องคการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภมูิภาค” หมายถึง องคการซึ่งประกอบไปดวย รัฐอธิปไตยตาง ๆ 

และซึ่งรัฐสมาชิกขององคการดังกลาวไดมอบอํานาจอธิปไตยที่มีอยูเหนือเร่ืองตางๆ  รวมถึงอํานาจในการ
ตัดสินใจที่มีผลผูกพันรัฐสมาชิกเหลานั้นในเรื่องตาง ๆ ดังกลาวดวย1 

 
 
(ค) “การโฆษณา และการสงเสริมการจําหนายยาสูบ”  หมายถึง การสื่อสารเชิงพาณิชย ไมวาในรูปแบบใด ๆ 

ที่กอใหเกิดผล หรือนาจะกอใหเกิดผลในการสงเสริมการจําหนายผลิตภณัฑยาสูบ หรือการใชยาสูบ ไมวา
โดยตรงหรือโดยออม ทั้งนีใ้หรวมถึงการใหคําแนะนํา หรือการกระทําอื่นที่มีจุดมุงหมายเพื่อการ ดงักลาว
ดวย 
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(ง) “การควบคุมยาสูบ” หมายถึง กลยุทธตางๆ  ในการลดอปุทาน อุปสงค และภยันตราย โดยมจีุดมุงหมาย
เพื่อการยกระดับสุขภาพของประชากรใหดีขึ้น โดยการขจัด หรือการทําใหการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ
และการสูดดมควันจากยาสูบลดลง 

 
___________________________________ 
1   ในกรณีที่เหน็สมควร คําวา “ระดับชาติ / แหงชาต”ิ  อาจหมายถึง องคกรการรวมตวัทางเศรษฐกจิระดับ
ภูมิภาคได 
(จ)  “อุตสาหกรรมยาสูบ” หมายถึง ผูผลิตยาสูบ ผูขายสง และผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ 
 
(ฉ) “ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชใบยาสูบเปนวตัถุดิบ ไมวาทัง้หมดหรือเพยีงแคบางสวน ซ่ึง

ผลิตขึ้นเพื่อใชสูด ดูด เคี้ยว หรือ สูดดม 
 

(ช) “การใหการสนับสนุนยาสูบ” หมายถึง การใหการสนับสนุนไมวาในรูปแบบใด ๆ แกเหตุการณ กิจกรรม 
หรือบุคคลโดยมีวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดผล หรือนาจะกอใหเกิดผลในการสงเสริมการใชยาสบูหรือ
ผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

 

มาตรา 2 
ความสัมพันธระหวางอนุสัญญานี้กับความตกลงและเอกสารทางกฎหมายอืน่ 

 
1. เพื่อคุมครองสุขภาพของมนษุยไดดียิง่ขึ้น ภาคีอาจใชมาตรการอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรการตาง ๆ ที่

กําหนดไวในอนุสัญญานี้ ตลอดจนพิธีการฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ นอกจากนั้น  ไมมีขอความใด ๆ 
ในอนุสัญญานี้ หรือในพิธีการฉบับตางๆ  ดังกลาวทีห่ามมิใหภาคีฝายหนึ่งฝายใดออกขอกําหนดทีเ่ขมงวด       
มากขึ้น แตทั้งนี้ ขอกาํหนดดงักลาวตองสอดคลองกับบทบัญญัติตาง ๆ ในอนุสัญญานี้ หรือ ในพิธีสาร
ฉบับตาง ๆ ดังกลาว และตองเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศดวย 

 
2. บทบัญญัติตาง ๆ ในอนุสัญญานี้ และในพธีิสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนตอ

สิทธิของภาคีในอันที่จะทําความตกลงในระดับทวิภาคี หรือในระดับพหุภาคี ตลอดจนความตกลงใน
ระดับภูมภิาคและในระดับอนุภูมิภาค ในเรื่องที่เกี่ยวของหรือเพิ่มเติมความในอนุสัญญานี้และในพิธีสาร
ฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ หากวาความตกลงตาง ๆ ดังกลาวนั้นสอดคลองกับพันธกรณีภาคใต 
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  อนุสัญญานี้และพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ ใหภาคีที่เกี่ยวของแจงใหที่ประชุม
รวมกันของภาคีทราบถึงความตกลงตาง ๆ ดังกลาวโดยผานทางสํานักเลขาธิการ 

 

หมวด 2 
วัตถุประสงค หลักการที่ใชเปนแนวทาง และพันธกรณีทั่วไป 

 
มาตรา 3 

วัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้และพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้คือ เพื่อที่จะคุมครองมนุษยในยุคปจจุบันและ
ในอนาคตใหปลอดภัยจากผลรายของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ ไมวาจะเปนผลกระทบดาน
สุขภาพ ดานสงัคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกจิ โดยจดัใหมีกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบ ซ่ึงภาคีจะ
บังคับใชมาตรการตางๆ  ดังกลาว ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาต ิเพื่อที่จะลดการแพรขยาย
ของการใชยาสูบและการสูดดมควนัยาสบู ใหเปนไปอยางตอเนื่องและอยูในระดับที่สูง 
 

 
มาตรา 4 

หลักการที่ใชเปนแนวทาง 
 

เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของอนุสัญญานี้และพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ และเพื่อที่จะบังคับใชบทบัญญัติตาง ๆ 
ดังกลาว ใหภาคีดําเนินการตามหลักการตาง ๆ ที่กําหนดไวขางทายนี้ (แตทั้งนี้อาจดําเนินการตามหลักการอื่น ๆ              
ที่มีอีกก็ได) 
 
1. บุคคลทุกคนพึงไดรับทราบขอมูลที่มีผลตอสุขภาพ ธรรมชาติของการเสพติด และอนัตรายซึ่งคุกคามชีวิต

อันเกิดจากการบริโภคยาสูบ และการสูดดมควันยาสูบ นอกจากนัน้ รัฐบาลในระดับตาง ๆ ที่เหมาะสม
ควรพิจารณาใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่น 
ๆ เพื่อคุมครองบุคคลทุกคนจากการสูดดมควันบุหร่ี 

2.  จําเปนจะตองมีความรวมมือทางการเมืองที่เหนยีวแนนในอันที่จะพัฒนาและสนับสนุนมาตรการหลาย
ฝายที่ครอบคลุม และตอบสนองรวมกัน ทัง้ในระดับชาต ิระดับภูมภิาคและระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึง  
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(ก) ความจําเปนทีจ่ะตองใชมาตรการตาง ๆ เพื่อปกปองบุคคลทุกคนจากการสูดดมควันยาสูบ 
(ข) ความจําเปนทีจ่ะตองใชมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันมิใหมีการริเร่ิมบริโภคยาสูบ เพือ่สงเสริม 

และสนับสนนุใหมกีารเลิกบริโภคยาสูบ และเพื่อลดการบริโภคยาสูบในทุกรูปแบบ 
(ค) ความจําเปนทีจ่ะตองใชมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชนพื้นเมือง            

ในการพัฒนา ดําเนินการ และประเมนิผลโครงการควบคุมยาสูบ ซ่ึงสอดคลองกับความตองการและ
ทัศนคติของพวกเขา ทั้งในมาตรการตาง ๆ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเฉพาะเพศ เมื่อมกีารพัฒนากลยทุธ    
ในการควบคุมยาสูบ 

 
3.  ความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถายทอดเทคโนโลยี ความรู และความชวยเหลือทางดาน

การเงิน และความเชีย่วชาญในดานตาง ๆ ที่เกีย่วของ เพื่อจดัตั้งและดําเนนิโครงการควบคุมยาสบูที่มี
ประสิทธิภาพคือ หัวใจสําคัญของอนุสัญญานี้ ทั้งนี ้ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมในทองถ่ินตลอดจนปจจยัทางดาน
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมดวย 

 
4.  มาตรการหลายฝายที่ครอบคลุมและการตอบสนองตอการลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมดทั้งใน

ระดับชาติ ระดับภูมภิาค และระดับนานาชาติลวนมีสวนสําคัญตามหลักสาธารณสุขเพื่อที่จะปองกันการเกิดโรค 
ความพิการกอนวัยอันควร และการเสียชีวติเนื่องจากการบริโภคยาสบูและการสูดดมควันยาสูบ 

 
5.  ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัความรับผิดชอบที่ภาคีแตละฝายไดกําหนดขึ้นหรือไดวินิจฉยัตัดสินไวแลวภายใน

เขตอํานาจของตนเองนั้น เปนสวนสําคัญของการควบคุมยาสูบอยางครอบคลุม 
 

6.  ควรตระหนักและกลาวถึงความสําคัญของการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและความชวยเหลือทางการเงินเพื่อ
ชวยในการปรบัตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงใหแกผูปลูกยาสูบและคนงานทีเ่กี่ยวของ ซ่ึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
พวกเขาเหลานั้นไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากโครงการควบคุมยาสูบในภาคีซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนา และ
ในภาคีซ่ึงเศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหวัตอ ทั้งนี ้ ในบริบทของกลยุทธที่ไดรับการพัฒนาขึน้ในระดับชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
7.  การมีสวนรวมของประชาสังคมนั้นเปนสิง่จําเปนในอันที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ ตลอดจนพิธี

สารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ 
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มาตรา 5 
พันธกรณีทั่วไป 

 
1. ใหภาคีแตละฝาย พัฒนา บังคับใช ปรับปรุงใหทันสมัยเปนระยะ ๆ และทบทวนกลยุทธ แผนงานตลอดจน

โครงการในการควบคุมยาสูบในระดับชาติหลายฝายที่ครอบคลุม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความในอนุสัญญานี้ 
ตลอดจนความพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงภาคีดังกลาวไดเขาเปนภาคีในพิธีสารฉบับนั้น ๆ ดวย 

 
2.  เพื่อการนี้ โดยเปนไปตามความสามารถของภาคีนั้น ๆ ใหภาคีแตละฝาย 

 
(ก) จัดตั้ง หรือสนับสนุน และใหเงินแกกลไกอันหนึ่งในการประสานงานระดับประเทศ หรือจุดปฏิบตัิการ

ตาง ๆ เพื่อการควบคุมยาสูบ และ 
(ข) นํามาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง และมาตรการอื่น ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพมาใช และรวมมือกับภาคีอ่ืนในการพัฒนานโยบายทีเ่หมาะสมเพื่อปองกันและลดปริมาณ
การบริโภคยาสูบ การติดสารนิโคติน และการสูดดมควนัยาสูบ 

 
3.  ในการจดัทําและดําเนนินโยบายดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบของภาคีนั้น ใหภาคีกระทําการ

ตาง ๆ เพื่อคุมครองนโยบายเหลานีจ้ากผลประโยชนทางการคาและผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่มีของอุตสาหกรรม
ยาสูบซึ่งเปนไปตามกฎหมายภายในของภาคี 

 
4.  ใหภาคีรวมมอืกันในการจัดทํารางมาตรการ กระบวนการ และแนวทางในการนวุัติการตามอนุสัญญานี้ ตลอดจน

การอนุวัตกิารตามพิธีสารฉบับตาง ๆ ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงภาคดังกลาวไดเขาเปนภาคใีนพิธีสารฉบับนั้นดวย 
 

5.  ใหภาคีรวมมอืกับองคการระหวางรัฐบาลทั้งในระดับภมูิภาคและระดบันานาชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่มีอํานาจ
หนาที่ในเรื่องดังกลาวตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้และพิธีสารฉบับตาง ๆ 
ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงภาคีดังกลาวไดเขาเปนภาคีในพิธีสารฉบับนั้นดวย 

 
6.  ใหภาคีตาง ๆ รวมมือกันในการระดมแหลงเงินทุน เพื่อการอนุวัตกิารตามอนุสัญญานี้อยางมปีระสิทธิภาพ โดย

ผานกลไกของกองทุนระดับทวิภาคแีละระดับพหภุาคี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการและทรัพยากรที่ภาคี ดังกลาวม ี
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หมวด 3 
มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงคของยาสูบ 

 
มาตรา 6  

มาตรการดานราคาและมาตรการทางภาษีเพื่อลดอุปสงคของยาสูบ 
 
1. ใหภาคีทุกฝายตระหนกัวา มาตรการดานราคาและมาตรการทางภาษีนัน้เปนวิธีการที่สําคัญ และมีประสิทธิภาพใน

การลดปริมาณการบริโภคยาสูบของประชากรในหลายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบุคคลเยาววัย 
 
2.  โดยไมกระทบกระเทือนตออํานาจอธิปไตยของภาคีในอนัที่จะพิจารณาและกําหนดนโยบายทางภาษีภาคีแตละ

ฝายควรคํานึงถึงวัตถุประสงคดานสาธารณสุขของประเทศในสวนทีเ่กีย่วกับการควบคมุยาสูบ และควรจะนําเอา
มาตรการตาง ๆ ที่เหมาะสมมาใช ซ่ึงอาจรวมถึง 

 
(ก) การดําเนนินโยบายทางภาษ ีและในกรณทีี่เหมาะสม นโยบายดานราคา ซ่ึงบังคับใชกับผลิตภัณฑยาสูบ 

เพื่อวัตถุประสงคในดานสุขภาซึ่งมุงเนนทีจ่ะใหมีการลดปริมาณการบริโภคยาสูบ และ 
(ข) ในกรณีที่เหมาะสม หามหรือจํากัดการจําหนาย และ/หรือ การนําเขาผลิตภัณฑยาสูบซึ่งปลอดจากภาษี

ศุลกากรและภาษีสรรพกร โดยบุคคลซึ่งเดนิทางระหวางประเทศ  
 

3.  ใหภาคีทกุฝายจัดทําพิกดัอตัราภาษีสําหรับผลิตภัณฑยาสูบ และจดัทํารายงานแนวโนมการบริโภคยาสูบไวใน
รายงานที่ตนเสนอตอที่ประชุมของภาคีเปนระยะ ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 21 ดวย 

 
มาตรา 7 

มาตรการอื่นซึ่งมิใชมาตรการดานราคาในการลดอุปสงคของยาสูบ 
 

ภาคีทุกฝายพึงระลึกไววา มาตรการอื่นที่ครอบคลุมซึ่งมิใชมาตรการดานราคานั้น เปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญและมี
ประสิทธิภาพในอันที่จะลดปริมาณการบริโภคยาสูบ ทั้งนี้ ใหภาคแีตละฝายใชมาตรการทางนิติบญัญัติ มาตรการทาง
บริหาร มาตรการปกครอง และมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจาํเปนตอการอนุวัติการตามพนัธกรณีตางๆ ของ
ภาคี ดังความในมาตรา 8 ถึงมาตรา 13 และในกรณีที่เหมาะสม ใหภาคแีตละฝายรวมมือกนัเพื่อการอนวุตัิการ
ดังกลาว ไมวาโดยทางตรง หรือผานหนวยงานระหวางประเทศที ่
 



WHA56.1 
 

 
 

39

 มีอํานาจหนาที่เร่ืองนี้ นอกจากนี้ ใหที่ประชุมใหญของาภาคีเสนอแนวทางที่เหมาะสมในอันทีจ่ะอนุวตัิการ
ตามบทบัญญัติตางๆ ของมาตรการเหลานีด้วย 
 

มาตรา 8 
การปกปองบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบ 

 
1. ภาคีทุกฝายพึงระลึกไววา หลักฐานทางวิทยาศาสตรนั้นไดพิสูจนอยางชัดแจงแลววา การสูดดมควันยาสูบเปน

สาเหตุของการเสียชีวิต การเกิดโรค และความพิการ 
2. ใหภาคีแตละฝายกําหนดและใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง และ/หรือ 

มาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในขอบขายที่อยูในเขตอํานาจอธิปไตยของตน ดังที่กําหนดไวในกฎหมาย
ภายในของภาคี ตลอดจนสนับสนุนใหมีการกําหนดและใชมาตรการในลักษณะตางๆ ดังกลาว ณ ระดับของเขต
อํานาจอธิปไตยอื่นดวย ทั้งนี้ เพื่อจัดใหมีการปกปองบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบในสถานที่ทํางานซึ่งอยูใน
บริเวณตัวอาคาร ในระบบขนสงมวลชน ในสถานที่สาธารณะซึ่งอยูในบริเวณตัวอาคาร และในกรณีที่เหมาะสม
อาจรวมถึงในสถานที่สาธารณะอื่นๆ ดวย 

 
มาตรา 9 

การควบคุมสารตางๆ ที่อยูในผลิตภัณฑยาสูบ 
 

เมื่อไดปรึกษาหารือกับหนวยงานระหวางประเทศที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้แลว ใหทีประชุมใหญของภาคีเสนอ
แนวทางในการทดสอบและวัดปริมาณสารตางๆ ที่อยูในผลิตภัณฑยาสูบ และสารตางๆ ที่ปลอยออกมาจาก
ผลิตภัณฑยาสูบ ตลอดจนแนวทางในการควบคุมสารตางๆ ที่อยูในผลิตภัณฑยาสูบ และสารตางๆ ที่ปลอยออกมา
จากผลิตภัณฑยาสูบดวย และในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานภายในที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้แลว ให
ภาคีแตละฝายกําหนดและใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
อ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทดสอบ วัดปริมาณ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบดังกลาว 
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มาตรา 10 

เกณฑในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑยาสูบ 
 
ใหภาคีแตละฝายกําหนดและใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
อ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสารตางๆ ที่อยูใน
ผลิตภัณฑยาสูบ และสารตางๆ ที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑยาสูบตอหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย
ภายในของภาคี นอกจากนั้นใหภาคีแตละฝายกําหนดและใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สารพิษของผลิตภัณฑยาสูบและสารพิษซึ่งอาจปลอยออกมาจากผลิตภัณฑยาสูบใหสาธารณชนทราบดวย 
 

มาตรา 11 
การบรรจุหีบหอและตดิปายผลิตภัณฑยาสูบ 

 
1. ภายใน  3 ป  นับแตวันที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับกับภาคี  ใหภาคีรายนั้นกําหนดและใชมาตรการที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายภายในของภาคี เพื่อทําใหมั่นใจไดวา 
 

(ก) การบรรจุหีบหอและติดฉลากของผลิตภัณฑยาสูบมิไดสงเสริมใหมีการขายผลิตภัณฑยาสูบดวยวิธีการ
ใดๆ  อันมีลักษณะเปนเท็จ เปนการทําใหเขาใจผิด เปนการหลอกลวง หรืออาจทําใหเกิดความรูสึกผิดๆ 
เกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ ผลกระทบตอสุขภาพ อันตราย หรือสารที่ปลอยออกมาจากการบริโภค 
ความดังกลาวนี้ใหรวมถึง ขอความคําอธิบาย เครื่องหมายการคา รูปภาพ หรือสัญลักษณอ่ืนใด ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความเขาใจที่ไมถูกตอง ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม ในแงที่วา ผลิตภัณฑยาสูบ
อยางหนึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพนอยกวาผลิตภัณฑยาสูบอื่น ความดังกลาวนี้อาจไดแก ขอความเชน 
“low tar”, “light”, “ultra-light” หรือ “mind” 

 
(ข) ผลิตภัณฑยาสูบแตละซอง และแตละกลอง และหีบหอหรือบรรจุภัณฑหรือฉลากภายนอกของ

ผลิตภัณฑดังกลาวตองแสดงคําเตือนดานสุขภาพซึ่งระบุถึงอันตรายของการใชยาสูบ และอาจรวมถึง
ขอความอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ คําเตือนหรือขอความดังกลาวนั้น 

(1) ตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับชาติที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น 
(2) ตองหมุนเวียน 
(3) ตองมีขนาดใหญ ชัดเจน เห็นและอานไดงาย 
 



WHA56.1 
 

 
 

41

(4) ควรมีขนาดไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่แสดงหลัก แตทั้งนี้ตองไมนอยกวารอยละ 30 
ของพื้นที่แสดงหลัก 

(5) อาจะจะอยูในรูปแบบภาพหรือภาพสัญลักษณ หรือรวมอยูในรูปแบบตางๆ ดังกลาว 
 

2. นอกเหนือจากคําเตือนที่กําหนดไวในวรรค 1 (ข) ของมาตรานี้แลว ผลิตภัณฑยาสูบแตละซองและแตละกลอง
และหีบหอหรือบรรจุภัณฑหรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑดังกลาวตองมีขอมูลเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของและ
สารที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑยาสูบ ดังที่กําหนดไวโดยหนวยงานของภาคีนั้น 

 
3. ใหภาคีแตละฝายบังคับไววา คําเตือนและขอมูลที่เปนตัวอักษรอื่นๆ ตามที่ระบุไวในวรรค 1 (ข) และวรรค 2 

ของมาตรานี้นั้น จะตองปรากฏอยูบนผลิตภัณฑยาสูบแตละซอง และแตละกลอง ตลอดจนหีบหอหรือบรรจุ
ภัณฑหรือฉลากภายนอกของผลิตภัณฑดังกลาวในภาษาประจําชาติของภาคีนั้นดวย 

 
4. เพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้ คําวา “หีบหอหรือบรรจุภัณฑของฉลากภายนอก” ในสวนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ยาสูบนั้น ใหหมายความถึง หีบหอหรือบรรจุภัณฑและฉลากใดๆ ซ่ึงใชในการขายปลีกของผลิตภัณฑนั้นๆ 
 

มาตรา 12 
การใหการศึกษา การสื่อสาร การฝกอบรม และการสรางจิตสํานึกของสาธารณชน 

 
ใหภาคีแตละฝายสงเสริมและเสริมสรางจิตสํานึกของสาธารณชนในประเด็นการควบคุมยาสูบ โดยใชเครื่องมือ
ส่ือสารทุกชนิดที่มีตามที่เหมาะสม เพื่อการนี้ ใหภาคีแตละฝายกําหนดและใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทาง
บริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสงเสริม 
 

(ก) การเขาถึงอยางกวางขวาง ซ่ึงโครงการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในดานการใหการศึกษาและสราง
จิตสํานึกในเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพ รวมทั้งลักษณะการเสพติด อันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบและการ
สูดดมควันยาสูบ 

(ข) จิตสํานึกในหมูประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบและการสูดดมควัน
ยาสูบ และเกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับจากการเลิกใชยาสูบ และจากการดําเนินชีวิตที่ปลอดยาสูบ ดังที่ได
ระบุไวในมาตรา 14 วรรค 2 

(ค) การที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบ ดังที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ
อนุสัญญานี้ 
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(ง) โครงการฝกอบรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือโครงการสรางความรูสึกหรือจิตสํานึกเกี่ยวกับการ

ควบคุมยาสูบ ซ่ึงจัดใหแกบุคคลตางๆ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ชุมชน เจาหนาที่สังคมสงเคราะห  
ผูประกอบวิชาชีพมวลชน นักการศึกษา ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ผูบริหาร และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
อ่ืนๆ 

(จ) จิตสํานึกและการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึงไมมีสวน
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาสูบ ในการพัฒนาและดําเนินโครงการรวมกันหลายฝาย ตลอดจนกลยุทธตางๆ 
ในการควบคุมยาสูบ และ 

(ฉ) จิตสํานึกของสาธารณชนและการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผลรายตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสภาพแวดลอมอัน
เนื่องมาจากการผลิตและการบริโภคยาสูบ 

 
มาตรา 13 

การโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ 
 

1. ภาคีทุกฝายพึงตระหนักวา การหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการขายยาสูบ และการ
ใหการสนับสนุนโดยยาสูบนั้นจะชวยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบได 

2. ใหภาคีแตละฝายดําเนินการหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการขายยาสูบและการให
การสนับสนุนโดยยาสูบ ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของภาคีนั้น 
นอกจากนี้ ภายใตบังคับบริบทแวดลอมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคซึ่งภาคีนั้นสามารถนํามาใชได ความ
ในขอนี้ใหรวมถึง การหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบขามพรมแดน การสงเสริมการขายยาสูบ 
หรือการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงเริ่มขึ้นจากภายในอาณาเขตของรัฐตนในเรื่องนี้ภายใน 5 ป นับแตวันที่
อนุสัญญานี้มีผลบังคับกับภาคีรายนั้น ใหภาคีแตละฝายดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร 
มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม และใหรายงานถึงการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ เปนไป
ตามความมาตรา 21 

3. ภาคีใดซึ่งไมอยูในฐานะที่จะดําเนินการหามในลักษณะที่ครอบคลุมดังกลาว เนื่องจากอาจเปนการขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐตน ใหภาคีดังกลาวจํากัดการโฆษณายาสูบ การ
สงเสริมการขายยาสูบ หรือการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ นอกจากนั้น ภายใตบังคับของบริบทแวดลอมทาง
กฎหมายและวิธีการทางเทคนิคซึ่งภาคีนั้นสามารถนํามาใชได ความในขอนี้ใหรวมถึง การจํากัดหรือการหาม
อยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ หรือการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึง
เร่ิมขึ้นจากภายในอาณาเขตของรัฐตนและสงผลในลักษณะขามพรมแดน ในเรื่องนี้ ใหภาคีแตละฝายดําเนิน
มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการ 
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 ทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม และใหรายงานถึงการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้เปนไปตาม
ความมาตรา 21 

4. ใหภาคีแตละฝายดําเนินการดังตอไปนี้อยางนอย ทั้งนี้  เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของภาคีนั้น 

(ก) หามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ในทุกรูปแบบที่จะ
สงเสริมผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาดวยวิธีการใดๆ ที่ผิด ทําใหเขาใจผิด หรือหลอกลวง หรืออาจจะสราง
ความประทับใจผิดๆ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ผลตอสุขภาพ อันตราย หรือสารที่ปลอยออกมาจากยาสูบ 

(ข) บังคับใหมีคําเตือนหรือขอความในดานสุขภาพ หรือในดานอื่นๆ ที่เหมาะสม มาพรอมกับการโฆษณา
ยาสูบทุกครั้ง ตลอดจนการสงเสริมการขายยาสูบและการใหการสนับสนุนโดยยาสูบตามที่เห็นสมควร
ดวย 

(ค) ควบคุมและจํากัดการใชส่ิงจูงใจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกระตุนใหประชาชนทั่วไปซื้อ
ผลิตภัณฑยาสูบ 

(ง) ในกรณีที่มิไดมีการหามอยางครอบคลุมไว บังคับใหมีการเปดเผยตัวเลขรายจายของการโฆษณายาสูบ 
การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงมิไดมีลักษณะเปนการตองหามตาม
กฎหมายใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานราชการเหลานี้อาจตัดสินใจใหมีการเปดเผย
ตัวเลขดังกลาวตอสาธารณะ และตอที่ประชุมใหญของภาคีตามความในมาตรา 21 ทั้งนี้ ใหอยูภายใต
บังคับของกฎหมายภายในของภาคี 

(จ) ภายใน 5 ป ใหดําเนินการหามอยางครอบคลุม หรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานะที่จะดําเนินการหามอยาง
ครอบคลุมได เนื่องจากอาจเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของรัฐตน ใหภาคีควบคุมการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดย
ยาสูบ ไมวาจะผานสื่อวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เชน ส่ืออินเตอรเน็ต และ 

(ฉ) หาม หรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานะที่จะดําเนินการหามอยางครอบคลุมได เนื่องจากอาจเปนการขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐตน ใหควบคุมจํากัดการใหการ
สนับสนุนโดยยาสูบในเหตุการณหรือกิจกรรมระหวางประเทศ และ/หรือ ผูเขารวมในเหตุการณหรือ
กิจกรรมดังกลาว 

5. สนับสนุนใหภาคีทุกฝายใชมาตรการที่เขมงวดไปกวาพันธกรณีที่กําหนดไวในวรรค 3 
6. ใหภาคีทุกฝายรวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการอื่นที่จําเปนตอการเอื้อใหการโฆษณายาสูบขามพรมแดน

หมดสิ้นไป 
7. ภาคีฝายที่ไดส่ังหามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง หรือในหลายรูปแบบไว ทรงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยในการหามการโฆษณา 
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 ยาสูบ การสงเสริมารขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบในรูปแบบดังกลาวเหลานั้นมิใหเขามา
ในอาณาเขตของรัฐตน และยังทรงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยในการกําหนดโทษที่จะลงแกผูฝาฝนขอหามดังกลาวดวย 
แตทั้งนี้อัตราโทษดังกลาวจะตองเปนเทากันกับอัตราโทษซึ่งจะลงโทษแกผูทําการโฆษณายาสูบภายในประเทศ  
ผูทําการสงเสริมการขายยาสูบในประเทศ และผูใหการสนับสนุนภายในประเทศ ซ่ึงเริ่มขึ้นจากภายในอาณาเขต
ของรัฐนั้นเอง ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายภายในของภาคีนั้น อนึ่ง ความในวรรคนี้มิไดมีผลเปนการรับรองหรือเห็น
ของกับโทษใดโทษหนึ่งเปนการเฉพาะ 

8. ใหภาคพิจารณาถึงการขยายความในอนุสัญญานี้ โดยพิธีสารซึ่งกําหนดมาตรการที่เหมาะสมใหมีความรวมมือ
ระหวางประเทศ เพื่อการหามอยางครอบคลุม มิใหมีการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการ
สนับสนุนของยาสูบอันมีลักษณะขามพรมแดน 

 
มาตรา 14 

มาตรการลดอุปสงคเกีย่วกับการติดยาสูบ และการเลิกยาสูบ 
 

1. ใหภาคีแตละฝายพัฒนาและเผยแพรคูมือฉบับครบถวน ครอบคลุมและเหมาะสม ซ่ึงตั้งอยูบนหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรและทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงสถานการณของประเทศและลําดับความสําคัญกอนหลัง และ
ใหใชมาตรการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสงเสริมการเลิกใชยาสูบ และการรักษาการติดบุหร่ีที่เพียงพอ 

2. เพื่อการนี้ ใหภาคีแตละฝายพยายามที่จะ 
(ก) ออกแบบ และดําเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมุงที่จะสงเสริมการเลิกใชยาสูบ ในสถานที่ตางๆ 

เชน สถานศึกษา สถานใหบริการสาธารณสุข สถานที่ทํางาน และบริเวณที่ใชเลนกีฬา 
(ข) รวบรวมการวินิจฉัยโรค และการรักษาการติดบุหร่ี ตลอดจนการใหคําปรึกษาเพื่อการเลิกใชยาสูบไวใน

กลยุทธ แผนและโครงการดานสาธารณสุข และการศึกษาแหงชาติ โดยใหเจาหนาที่สาธารณสุข 
เจาหนาที่ชุมชน และเจาหนาที่สังคมสงเคราะหมีสวนรวมดวยตามความเหมาะสม 

(ค) จัดตั้งโครงการศูนยฟนฟูและอํานวยความสะดวกในการรักษาสุขภาพ เพื่อวินิจฉัย ใหคําปรึกษา ปองกัน
และรักษาการติดบุหร่ี 

(ง) รวมมือกับภาคีอ่ืนๆ เพื่อใหการรักษาการติดบุหร่ี รวมทั้งผลิตภัณฑยาสูบสามารถเขาถึงไดงาย และมี
คาใชจายไมสูงมากนัก ทั้งนี้ เปนไปตามความในมาตรา 22 ผลิตภัณฑและสวนประกอบดังกลาวนั้น 
อาจรวมถึง ยา ผลิตภัณฑเพื่อใชในการใหยาและการวินจิฉัยโรคตามที่เหมาะสม 
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หมวด 4 
มาตรการเกี่ยวกับการลดปริมาณอุปทานของสูบ 

 
มาตรา 15 

การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 
 

1. ภาคีทุกฝายพึงตระหนักวา การขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้งการลักลอบขนสง
ผลิตภัณฑยาสูบอื่น การผลิตผลิตภัณฑยาสูบโดยผิดกฎหมาย และการกระทําผลิตภัณฑยาสูบปลอม ตลอดจน
การพัฒนาและการบังคับใชกฎหมายภายในของภาคี เพิ่มเติมไปจากความตกลงในระดับอนุภูมิภาค ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกนั้น เปนองคประกอบสําคัญในการควบคุมยาสูบ 

2. ใหภาคีแตละฝายกําหนดและบังคับใช มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือ
มาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหมั่นใจไดวา ซองและหีบหอของผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมด และบรรจุ
ภัณฑภายนอกของผลิตภัณฑเหลานั้นมีเครื่องหมายซึ่งชวยใหภาคีทุกฝายสามารถบงชี้ถึงแหลงที่มาของ
ผลิตภัณฑยาสูบได ตลอดจนชวยใหภาคีสามารถกําหนดจุดของการเปลี่ยนแปลง ติดตาม บันทึก และควบคุม 
การเคลื่อนยายผลิตภัณฑยาสูบ และสถานะทางกฎหมายของผลิตภัณฑยาสูบ ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายภายใน
ภาคี และความตกลงระดับทวิภาคีหรือระดับพหุภาคีที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นใหภาคีแตละฝาย 

(ก) บังคับใหซองและหีบหอซ่ึงบรรจุผลิตภัณฑยาสูบเพื่อการขายปลีกและการขายสงในตลาดตางประเทศ
ระบุขอความวา “ขายไดภายใน (เติมชื่อประเทศ ช่ือภาค ช่ือจังหวัด หรือช่ือเขตการปกครองอื่น) 
เทานั้น” หรือมีเครื่องหมายอื่นที่มีประสิทธิภาพซึ่งระบุจุดมุงหมายปลายทางสุดทาย หรือส่ิงใดๆ ที่จะ
ชวยหนวยงานที่เกี่ยวของในการวินิจฉัยวา ไดมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในตลาดในประเทศโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม และ 

(ข) พิจารณาตามที่เห็นสมควรในการที่จะพัฒนาระบบการติดตามและสืบหาที่ใชไดผล เพื่อทําใหระบบการ
กระจายผลิตภัณฑยาสูบมั่นคงมากขึ้น และชวยในการสืบสวนเกี่ยวกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิด
กฎหมาย 

3. ใหภาคีแตละฝายบังคับไววา ขอมูลบนหีบหอ หรือเครื่องหมายดังที่ระบุไวในวรรค 2 ของมาตรานี้นั้นตอง
ปรากฏอยูในรูปแบบที่อานได และ/หรือ ในภาษาหลักของประเทศภาคีนั้น 

4. เพื่อที่จะขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย ใหภาคีแตละฝายภาคี 
(ก) ติดตาม และรวบรวมขอมูลของการคาผลิตภัณฑยาสูบขามพรมแดน รวมทั้งการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิด

กฎหมาย และใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางเจาหนาที่ศุลกากร เจาหนาที่สรรพากร 
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                    และเจาหนาที่อ่ืนๆ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม และเปนไปตามกฎหมายภายในของภาคี ตลอดจนความ     
                    ตกลงในระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคีที่เกี่ยวของและสามารถใชบังคับได 

(ข) ตรากฎหมายขึ้นใหม หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกําหนดใหมี
บทลงโทษและวิธีการเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิด
กฎหมาย ตลอดจนบุหร่ีปลอมและบุหร่ีหนีภาษี 

(ค) ดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อที่จะทําใหมั่นใจไดวาเครื่องมือที่ใชในการผลิตซึ่งมาไดบุหร่ี
ปลอมและบุหร่ีหนีภาษี  ตลอดจนผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ  ได ถูกทําลายดวยวิ ธีการที่ไมทําลาย
สภาพแวดลอม หากเปนไปไดหรือถูกจําหนายออกไปอยางถูกตองตามกฎหมายภายในของภาคีนั้น 

(ง) กําหนดและปรับใชมาตรการในการติดตาม บันทึก และควบคุมการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ
ยาสูบที่ถูกยึดไว หรือไดเคลื่อนยายภายใตการผอนปรนภาษีสรรพากร หรือภาษีศุลกากรภายในเขต
อํานาจรัฐของภาคีดังกลาว และ 

(จ) กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําใหสามารถริบหรือยึดทรัพยสินตางๆ ที่ไดมาจากการคาผลิตภัณฑ
ยาสูบที่ผิดกฎหมายได 

5. ใหภาคีจัดใหมีขอมูลที่ถูกรวบรวมตามความในวรรค 4 (ก) และ 4 (ง) ของมาตรานี้ในแบบฉบับที่สมบูรณใน
รายงานที่เสนอตอที่ประชุมใหญของภาคีเปนระยะๆ ทั้งนี้ใหเปนไปตามความในมาตรา 21  

6. ใหภาคีสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ระดับชาติ รวมทั้งองคการระหวางรัฐบาลในระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติที่เกี่ยวของกับการสืบสวน การดําเนินคดีอาญาและการดําเนินคดีแพงเพื่อที่จะขจัด
การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม และเปนไปตามกฎหมาย ภายในของภาคีนั้น 
นอกจากนี้ ใหเนนย้ําเปนพิเศษ ในเรื่องความรวมมือในระดับภูมิภาค และในระดับอนุภาค เพื่อตอสูกับการคา
ผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย 

7. ใหภาคีแตละฝายภาคีพยายามที่จะกําหนดและใชมาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม เชน การออก
ใบอนุญาตเพื่อควบคุมหรือกํากับดูแลการผลิต และการกระจายผลิตภัณฑยาสูบ ทั้งนี้เพื่อปองกันการคา
ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

 
มาตรา 16 

การขายผลิตภัณฑยาสูบใหแกผูเยาว และการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยผูเยาว 
 
1. ใหภาคีแตละฝายกําหนดและบังคับใชมาตรการทางนิติบญัญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือ

มาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ณ ระดับของการปกครองที่เหมาะสม เพื่อที่จะหามมิใหมกีารขายผลิตภัณฑ
ยาสูบใหแกบคุคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป หรือต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนดไวในกฎหมายภายในของภาคีนั้น อนึง่ 
มาตรการเหลานี้อาจไดแก 
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(ก) การบังคับไววา ใหผูผลิตภณัฑยาสูบทกุรายติดปายที่เดนและชัดเจนในบริเวณจุดทีข่ายผลิตภัณฑยาสูบ 
เกี่ยวกับ ขอหามในการขายผลิตภัณฑยาสูบใหผูเยาว และในกรณีที่เปนที่สงสัย ใหผูขายขอดูหลักฐาน 
ที่แสดงถึงอายขุองผูซ้ือยาสูบแตละราย 

(ข) การหามมิใหขายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะซึ่งผูเยาวสามารถเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบไดโดยตรง อาทิ 
เชน การจัดเกบ็ผลิตภัณฑยาสูบบนชั้นวางสินคา 

(ค) การหามมิใหผลิตและจําหนายขนมหวาน อาหารวาง ของเลน หรือวตัถุอ่ืนใด ในรูปของผลิตภัณฑ
ยาสูบ ซ่ึงดึงดดูผูเยาว และ 

(ง) การทําใหมัน่ใจไดวา ผูเยาวจะไมสามารถเขาถึงเครื่องขายยาสูบอตัโนมัติซ่ึงอยูในเขตอํานาจรฐัของ
ภาคีนั้น และหามมิใหมีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบใหแกผูเยาว 

2. ใหภาคีแตละฝายหาม หรือสงเสริมใหมีการหามการแจกจายผลิตภัณฑยาสูบโดยใหเปลาแกสาธารณชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูเยาว 

3. ใหภาคีแตละฝายพยายามหามการขายบุหร่ีเปนมวน ๆ หรือ ขายเปนซองเล็ก ๆ ซ่ึงเปนการเพิ่มความสามารถใน
การซื้อผลิตภัณฑยาสูบของผูเยาว 

4. ภาคีทุกฝายตระหนกัวา เพือ่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในกรณีที่เหมาะสม ใหนํามาตรการในการปองกันการขาย
ผลิตภัณฑยาสูบใหแกผูเยาวมาใชรวมกนักบับทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ 

5. เมื่อไดมีการลงนาม การใหสัตยาบัน การรองรับ การเห็นชอบ หรือการภาคยานวุัติ ตออนุสัญญานี้แลว หรือ ณ 
เวลาใด ๆ หลังจากนั้น ใหภาคีระบุถึงความผูกพันในอันที่จะหามมใิหมีการนาํเครื่องขายยาสูบอัตโนมัติเครื่อง
ใหมมาใชในเขตอํานาจรัฐของตน ทั้งนี้ โดยการประกาศเปนลายลักษณอักษร หรือในกรณีที่เหมาะสม ภาคีอาจ
หามมิใหมกีารใชเครื่องขายยาสูบอัตโนมัติโดยเดด็ขาด อนึ่ง ใหนําประกาศที่ทําขึ้นตามความในมาตรานี้เวยีนให
ภาคีทุกฝายของอนุสัญญานี้รับทราบ โดยผานทางผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 

6. ใหภาคีแตละฝายกําหนดและบังคับใชมาตรการทางนิติบญัญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือ
มาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดโทษทีจ่ะลงแกผูขายหรือผูจัดจําหนายเพื่อทีจ่ะทาํใหมั่นใจไดวา 
มีการปฏิบัติตามพันธกรณีซ่ึงปรากฏอยูในวรรค 1 ถึงวรรค 5 ของมาตรานี้ 

7. ในกรณีที่เหมาะสม ภาคีแตละฝายควรกําหนดและบงัคับใชมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร 
มาตรการปกครอง หรือมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะหามมิใหมีการขายผลิตภัณฑยาสูบโดยบุคคลที่
มีอายุต่ํากวา 18 ป หรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย ภายในของภาคีนั้น 

 
 
 
 
 
 



WHA56.1 
 

 
 

48

มาตรา 17 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกที่มีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ 

 
โดยความรวมมือระหวางภาคีทุกฝาย และความรวมมอืกับองคการระหวางรัฐบาลในระดบัภูมภิาค และระดับ
นานาชาติที่มอํีานาจหนาที่ในเรื่องนี้ ในกรณีที่เหมาะสม ใหภาคทีุกฝายสงเสริมทางเลือกอื่นที่เปนไปไดในทาง
เศรษฐกิจตอคนงานยาสูบ ผูปลูกยาสูบ และอาจรวมถึงผูขายยาสูบรายยอยดวย 
 

หมวด 5 
การคุมครองสิ่งแวดลอม 

 
มาตรา 18  

การคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของบุคคล 
 

ในการปฏิบัตติามพันธกรณตีาง ๆ ภายใตอนุสัญญานี้ ภาคีตกลงทีจ่ะคํานึงถึงการคุมครองสิ่งแวดลอมและสขุภาพ
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในสวนของการเพาะปลูกและการผลิตยาสูบ ภายในอาณาเขตของภาคีนัน้ ๆ  
 

หมวด 6 
ปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิด 

 
มาตรา 19 
ความรับผิด 

 
1. เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมยาสูบ ใหภาคีพิจารณาดําเนินการดานกฎหมาย หรือในกรณีทีจ่ําเปน สงเสริม

การใชกฎหมายที่มีอยู เพือ่จัดการกับความรับผิดทั้งในทางแพงและในทางอาญา ซ่ึงรวมถึงการชดใชคา
สินไหมทดแทนในกรณีที่เหมาะสมดวย 

2.  ใหภาคีทกุฝายรวมมือกนัในการแลกเปลีย่นขอมูลโดยผานที่ประชุมใหญขอภาคีตามมาตรา 21 ซ่ึงรวมถึง 
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพอันเนือ่งมาจากการบริโภคผลิตภณัฑยาสูบและการสูดดมควนั

ยาสูบ ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 20.3 (ก) 
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(ข) ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่มีผลใชบังคับ ตลอดจนหลักกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 
3. ใหภาคีใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานกระบวนพิจาณาคดีที่เกีย่วกับความผิดทั้งในทางเพงและในทาง

อาญาซึ่งสอดคลองกับความในอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ เมื่อเห็นสมควรและไดมกีารตกลงกันทั้งสองฝาย ภายใน
ขอบเขตของกฎหมายภายในของภาคี นโยบาย ธรรมเนยีมปฏิบัติทางกฎหมาย ตลอดจนสนธิสัญญาที่มีอยู
และใชบังคับได 

4. อนุสัญญานี้ไมมีผลเปนการกระทบกระเทอืน หรือจํากัดสิทธิใด ๆ ของภาคีในอนัที่จะเขาถึงศาลของภาคีแตละ
ฝาย ในกรณีทีม่ีสิทธิดังกลาว 

5. หากเปนไปได ในระยะเริ่มแรก ที่ประชุมใหญของภาคีอาจจะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกบัความรับผิด ซ่ึงรวมถึง
แนวทางระหวางประเทศที่เหมาะสมกับประเด็นเหลานี ้ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในอันทีจ่ะสนับสนุน
ภาคีในกิจกรรมตาง ๆ ในทางนิติบัญญัติ หรือในทางอื่น ๆ ตามความในมาตรานี้ หากไดมีการรองขอ
ดังกลาว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลงานซึ่งที่ประชุมนานาชาติอ่ืนที่เกีย่วของไดดําเนนิอยูดวย 

 

หมวด 7 
ความรวมมือดานเทคนิคและวิทยาศาสตร ตลอดจนการสือ่สารขอมูลตาง ๆ 

 
มาตรา 20 

การวิจัย การเฝาระวัง และการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 

1. ภาคีจะตองดําเนินการเพื่อพฒันาและสงเสริมใหมีการวิจยัระดับชาต ิ และประสานงานโครงการวิจยัตาง ๆ ใน
ดานการควบคมุยาสูบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในการนีใ้หภาคีแตละฝาย 

(ก) ริเร่ิมและรวมมือกัน ไมวาโดยตรง หรือโดยผานองคกรระหวางรัฐบาลทั้งในระดับภูมภิาคและ
ระดับนานาชาติ และหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น ในการทําวิจัยและทําประเมินทาง
วิทยาศาสตร และเพื่อเปนการสนับสนนุและสงเสริมงานวิจยัที่ศึกษาถึงปจจัยและผลกระทบของ
การบริโภคยาสูบและการสูดดมกับควันบหุร่ี ตลอดจนการวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการหาพืชเพือ่ปลูกทดแทน
การปลูกใบยาสูบ และ 

(ข) สงเสริมและสนับสนุนการใหการอบรมและสนับสนุนองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมควบคุม
ยาสูบ รวมถึงงานวิจยั การนาํไปใชและการประเมินดวย ทั้งนี้โดยการสนับสนุนขององคกรระหวาง
รัฐบาลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาตแิละหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้  

2. ใหภาคีจัดตั้งโครงการเฝาระวังทั้งในระดับชาติ ระดับภูมภิาคและระดับโลกเกี่ยวกับปริมาณ รูปแบบ ปจจัย  
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       และผลกระทบของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควนัยาสูบทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร เพื่อการนีภ้าคีควร     
       จะรวมโครงการเฝาระวงัตาง ๆ นี้เขากบัโครงการเฝาระวังทางสุขภาพในระดับชาติ ระดับภูมภิาค และ    
       ระดับโลก เพื่อทําการเปรียบเทียบขอมลู และวิเคราะหขอมูล ณ ระดับภูมภิาคและระดับนานาชาติ ตามความ 
        เหมาะสม 
3. ภาคีตองตระหนักถึงความสําคัญของการใหความชวยเหลือทางดานการเงินและทางดานเทคนิคจากองคการ

ระหวางรัฐบาลทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ตลอดจนหนวยงานอื่น โดยใหภาคีแตละฝายพยายามที่จะ 
(ก) ดําเนินการอยางกาวหนาซึ่งการจัดตั้งระบบเฝาระวังการระบาดของการบริโภคยาสูบในระดับชาติ

และตัวช้ีวัดทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสุขภาพที่เกีย่วของ 
(ข) ประสานงานกบัองคการระหวางรัฐบาลทั้งในระดบัภูมภิาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนหนวยงาน

อ่ืนที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้ รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน ในการเฝาระวังดานยาสูบในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจน การแลกเปลี่ยนขอมูลเกีย่วกับตัวช้ีวัดดังที่ระบุไวในขอ 3 (ก) ของ
มาตรานี้ 

(ค) ประสานงานกบัองคการอนามัยโลกในการพัฒนาแนวทางและกระบวนการทั่วไป ในการรวบรวม
วิเคราะหและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเฝาระวังดานยาสบู 

4. ภายใตกฎหมายภายในของภาคี ใหภาคีสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่หาได
โดยทั่วไปในดานวิทยาศาสตร ดานเทคนิค ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานการพาณิชย และดานกฎหมาย 
รวมทั้งขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมยาสูบและการเพาะปลูกยาสูบ ซ่ึงเกี่ยวกับ
อนุสัญญานี้ ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว ใหภาคีคํานึงและกลาวถึงความจําเปนอยางยิ่งของภาคีซ่ึงเปน
ประเทศที่กําลังพัฒนา และภาคีซ่ึงเศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ โดยใหภาคีแตละฝายภาคีพยายาม
ที่จะ 

(ก) ดําเนินการอยางกาวหนาซึ่งการจัดตั้งและเกบ็รักษาฐานขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกบัการควบคุมยาสูบที่เห็นสมควร ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกบัการบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ และรวมทั้งหลักกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ใหประสานงานในการ
พัฒนาโครงการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในระดบัภูมภิาคและระดับโลกดวย 

(ข) ดําเนินการอยางกาวหนาซึ่งการจัดตั้งและเกบ็รักษาขอมูลที่ทันสมัยจากโครงการเฝาระวังระดับชาติ
ตามความในขอ 3 (ก) ของมาตรานี้ และ 

(ค) ประสานงานกบัองคการระหวางประเทศทีม่ีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้ ในการดําเนินการอยางกาวหนา
ซ่ึงการจัดตั้งและรักษาระบบระดับโลกในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ
ยาสูบ การผลิตยาสูบ และกจิกรรมตาง ๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงมีผลลกระทบตออนุสัญญานี้ 
หรือตอกิจกรรมการควบคุมยาสูบในระดับชาติ 
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5. ภาคีควรใหความรวมมือกับหนวยงานระหวางรัฐบาลในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจน
สถาบันทางการเงินและการพัฒนา ซ่ึงภาคีไดเปนสมาชิก เพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดสรรแหลง
เงินทุนและทรัพยากรทางเทคนิคใหแกสํานักเลขาธิการ เพื่อที่จะชวยภาคีซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนาและภาคี
ซ่ึงเศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ เพื่อใหภาคีดังกลาวสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ในดานการ
วิจัย ดานการเฝาระวัง และดานการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 

มาตรา 21 
การรายงานผลและการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 
1. ใหภาคีแตละฝายจัดสงรายงานประจําชวงเวลาเกี่ยวกับการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ตอที่ประชุมใหญ
ของภาคี โดยผานทางสํานักเลขาธิการ ซ่ึงรายงานดังกลาวควรประกอบดวย 
  (ก) ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ 
ซ่ึงไดทําขึ้นเพื่อการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ 
  (ข) ขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัด หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสม ตลอดจนมาตรการตางๆ ที่ใชเพื่อเอาชนะอุปสรรคตางๆ ดังกลาว 
  (ค) ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือทางการเงินและทางเทคนิค ซ่ึงจัดใหมีขึ้นหรือไดรับมาเพื่อใชในกิจกรรม
การควบคุมยาสูบ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม 
  (ง) ขอมูลเกี่ยวกับการเฝาระวัง และการวิจัย ดังที่ระบุไวในมาตรา 20 และ 
  (จ) ขอมูลตาง ดังที่ระบุไวในมาตรา 6.3 มาตรา 13.2 มาตรา 13.3 มาตรา 13.4 (ง) มาตรา 15.5 และมาตรา 
19.2 
2. ใหที่ประชุมของภาคีกําหนดความถี่ในการจัดสงรายงาน และกําหนดรูปแบบของรายงานซึ่งเสนอโดยภาคี 
นอกจากนั้น ภาคีละฝายตองจัดทํารายงานฉบับแรก ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช
บังคับกับภาคีรายนั้น 
3. ใหที่ประชุมใหญของภาคีตามมาตรา 22 และมาตรา 26 พิจารณาถึงการจัดการความชวยเหลือที่มีใหแก
ภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา และภาคีที่เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอในอันที่จะปฏิบัติตาม
พันธกรณีตางๆ ภายใตอนุสัญญานี้ ทั้งนี้โดยการรองขอของภาคีดังกลาว 
4. ใหการรายงานและการแลกเปลี่ยนขอมูลตามอนุสัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายภายในของภาคีแต
ละประเทศวาดวยการรักษาความลับและสิทธิสวนบุคคล ใหภาคีคุมครองขอมูลลับใดๆ ที่ไดแลกเปลี่ยน 
ดังที่ไดมีการตกลงกันไว 
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มาตรา 22 
ความรวมมือในดานวิทยาศาสตร ดานเทคนิค และดานกฎหมาย 

ตลอดจนการจัดสรรความชํานาญที่เกี่ยวของ 
 
ใหภาคีรวมมือกัน ไมวาโดยตรงหรือโดยผานหนวยงานระหวางประเทศที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้ เพื่อที่จะ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามพันธกรณี ซ่ึงมีขึ้นตามอนุสัญญานี้ โดยคํานึงถึงความจําเปนของ
ภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาและภาคีที่เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอดวย นอกจากนั้น ความ
รวมมือดังกลาวตองสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญดานเทคนิค ดานวิทยาศาสตร และ
ดานกฎหมาย ดังที่ไดมีการตกลงกันไว เพื่อที่จะจัดตั้งและเสริมสรางกลยุทธ แผน และโครงการในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับชาติ (ทั้งนี้ อาจมีการดําเนินการอื่นๆ อีกได) 
  (ก) การอํานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนา การถายทอดและการไดมาซึ่งเทคโนโลยี ความรูทักษะ 
ความสามารถ และความชํานาญที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ 
  (ข) การจัดสรรความเชี่ยวชาญในดานเทคนิค ดานวิทยาศาสตร ดานกฎหมาย และดานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
กลยุทธ แผน  และโครงการในการควบคุมยาสูบในระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการอนุวัติการตาม
อนุสัญญาโดยผาน (ทั้งนี้ อาจมีเร่ืองอื่นๆ อีกได) 
     (1) การใหความชวยเหลือในการพัฒนาพื้นฐานทางกฎหมายที่มั่นคง ตลอดจนโครงการทางเทคนิค 
รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับการปองกัน การริเร่ิมบริโภคยาสูบ การสงเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ และการ
ปองกันบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบ ทั้งนี้ หากไดรับการรองขอ 
     (2) การใหความชวยเหลือแกคนงานที่เกี่ยวของกับยาสูบ ในการพัฒนาวิถีชีวิตและความเปนอยูใน
ลักษณะอื่นเพื่อทดแทนการทํางานที่เกี่ยวของกับยาสูบ ในการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อทดแทน การ
ปลูกใบยาสูบ ซ่ึงมีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ 
  (ค) การสนับสนุนที่ใหแกโครงการอบรมหรือการสรางความรูสึก ซ่ึงจัดใหแกบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ 
เปนไปตามความในมาตรา 12 
  (ง) การจัดสรรวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ที่จําเปน พรอมทั้งการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการ
สําหรับกลยุทธ แผน และโครงการควบคุมยาสูบ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม 
  (จ) การกําหนดวิธีการในการควบคุมยาสบู รวมถึง การรักษาสภาพการติดสารนิโคตินที่ครอบคลุม และ 
  (ฉ) การสงเสริมการทําวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาสภาพการติดสารนิโคตินที่ครอบคลุม ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสม 
2. ใหที่ประชุมใหญของภาคีสงเสริมและอํานวยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทางดาน
เทคนิค ดานวิทยาศาสตร และดานกฎหมาย พรอมทั้งการสนับสนุนดานการเงนิตามความในมาตรา 26 
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หมวด 8 
การจัดการองคกรและแหลงเงินทุน 

 
มาตรา 23 

ที่ประชุมใหญของภาคี 
 
1. ใหจัดตั้งที่ประชุมของภาคีโดยอนุสัญญานี้ และใหองคการอนามัยโลกจัดการประชุมสมัยแรกภายใน 1 ป 
นับแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับ นอกจากนั้น ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่และเวลาที่จะจัดการประชุม 
สมัยสามัญครั้งตอๆ ไป ในการประชุมสมัยแรกนี้ 
2. ใหจัดการประชุมสมัยวิสามัญของที่ประชุมใหญของภาคีขึ้น ณ เวลาใดๆ ก็ตาม ซ่ึงที่ประชุมใหญพิจารณา
เห็นวามีความจําเปนเชนนั้น หรือเมือภาคีใดภาคีหนึ่งรองขอเปนลายลักษณอักษร หากวาไดรับการ
สนับสนุนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนภาคีทั้งหมด ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่สํานักเลขาธิการของ
อนุสัญญานี้ไดสงคํารองขอดังกลาวใหแกภาคีตางๆ 
3. ใหที่ประชุมใหญของภาคีพิจารณาใหความเห็นชอบกับขอบังคับวาดวยวิธีพิจารณา โดยฉันทามติในการ
ประชุมสมัยแรก 
4. ใหที่ประชุมใหญของภาคีพิจารณาใหความเห็นชอบกับขอบังคับทางการเงิน ซ่ึงใชบังคับกับที่ประชุม
ใหญของภาคี และที่ใชบังคับเงินทุนของหนวยงานยอย ซ่ึงอาจมีการกอตั้งขึ้น ตลอดจนการจัดสรรทาง
การเงินในการดําเนินการของสํานักเลขาธิการ ทั้งนี้ใหกระทําโดยฉันทามติ นอกจากนั้น ในการประชุมสมัย
สามัญแตละครั้ง ใหที่ประชุมใหญของภาคีพิจารณาใหความเห็นชอบกับงบประมาณสําหรับชวงเวลาการเงิน
ดังกลาวจนถึงการประชุมสมัยสามัญครั้งตอไป 
5. ใหที่ประชุมใหญของภาคีดําเนินการทบทวนการอนุวัติการภายใตอนุสัญญานี้อยางสม่ําเสมอ และใหคํา
วินิจฉัยที่จําเปนในการที่จะสงเสริมการอนุวัติการที่มีประสิทธิภาพ และอาจจะใหความเห็นชอบกับพิธีสาร 
ภาคผนวก และบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้เปนไปตามความในมาตรา 28 มาตรา 29 และ
มาตรา 33 
     เพื่อการนี้ ใหที่ประชุมใหญของภาคี 
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  (ก) สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกการแลกเปลี่ยนขอมูล ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 21 
  (ข) สงเสริมและแนะนําแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงวิธีการในการวิจัยและการเก็บขอมูลที่อาจ
เปรียบเทียบกันไดระยะๆ นอกเหนือจากวิธีการตางๆ ที่ระบุไวในมาตราที่ 20 ซ่ึงเกี่ยวของกับการอนุวัติการ
ภายใตอนุสัญญานี้ 
  (ค) สงเสริมการพัฒนา การอนุวัติ การ และการประเมินผลเกี่ยวกับกลยุทธ แผนงาน และโครงการ 
ตลอดจน นโยบาย กฎหมาย และมาตรการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
  (ง) พิจารณารายงานซึ่งเสนอโดยภาคีตามความในมาตรา 21 และใหความเห็นชอบกับรายงานประจําวาดวย
การอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ 
  (จ) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการระดมแหลงเงินทุนสําหรับการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ 
เปนไปตามมาตรา 26 
  (ฉ) จัดตั้งหนวยงานยอยตามที่จําเปน เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ 
  (ช) รองขอบริการและความรวมมือ ตลอดจนขอมูลที่จัดใหโดยองคการที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ใน
เร่ืองนี้ และหนวยงานตางๆ ของระบบสหประชาชาติ ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อทําใหการอนุวัติการ
ตามอนุสัญญานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (ซ) พิจารณาดําเนินการอื่นๆ  ที่ เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้  โดยอาศัย
ประสบการณที่ไดรับจากการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ 
6. ใหที่ประชุมใหญของภาคีกําหนดกฎเกณฑในการเขารวมประชุมของผูสังเกตการณในการประชุม 
 

มาตรา 24 
สํานักเลขาธิการ 

 
1. ใหที่ประชุมใหญของภาคีแตงตั้งเลขาธิการหนึ่งคน และใหกําหนดภารกิจของเลขาธิการดวย ทั้งนี้ ใหที่
ประชุมใหญของภาคีพยายามดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จในการประชุมสมัยแรก 
2. กอนที่จะมีการแตงตั้งเลขาธิการ ใหองคการอนามัยโลกทําหนาที่แทนเลขาธิการภายใตอนุสัญญานี้ 
3. ใหสํานักเลขาธิการมีหนาที่ 
      (ก) ดําเนินการตางๆ สําหรับสมัยประชุมของที่ประชุมใหญของภาคี และหนวยงานยอยใดๆ ตลอดจน
ใหบริการตางๆ ตามที่มีการรองขอ 
   (ข) สงผานรายงานตางๆ ที่ไดรับมาตามอนุสัญญานี้ 
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  (ค) ใหการสนับสนุนแกภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคีที่เปนประเทศที่กําลังพัฒนา หรือภาคีที่เศรษฐกิจกําลัง
อยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ ในการรวบรวมและสื่อสารขอมูลที่ตองการ ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติของอน
สัญญานี้ หากไดมีการรองขอ 
  (ง) จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ภายใตอนุสัญญานี้ ตามแนวทางของที่ประชุมใหญของภาคี 
และจัดสงรายงานดังกลาวตอที่ประชุมใหญของภาคี 
  (จ) ทําใหมั่นใจไดวา มีความรวมมือจําเปนกับองคการระหวางรัฐบาลทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้ ทั้งนี้ภายใตแนวทางซึ่งที่ประชุมใหญของ
ภาคีไดวางไว 
  (ฉ) เขาทําความตกลงใดๆ ในทางสัญญา หรือในทางปกครอง ดังที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใตแนวทางซึ่งที่ประชุมใหญของภาคีไดวางไว และ 
  (ช) ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการอื่นๆ ดังที่กําหนดในอนุสัญญานี้ และในพิธีสารฉบับตางๆ ตามอนุสัญญานี้ 
ตลอดจนหนาที่อ่ืนๆ ซ่ึงที่ประชุมใหญของภาคีอาจมอบหมายได 
 

มาตรา 25 
ความสัมพันธระหวางที่ประชุมใหญของภาคีและองคการระหวางรัฐบาลอื่นๆ 

 
 เพื่อที่จะใหเกิดความรวมมือทางดานเทคนิคและดานการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ 
ที่ประชุมใหญของภาคีอาจรองขอความรวมมือจากองคการระหวางรัฐบาลในระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนสถาบันการพัฒนาและการเงิน 
 

มาตรา 26 
แหลงเงินทุน 

 
1. ภาคีพึงตระหนักถึงบทบาทที่สําคัญของแหลงเงินทุนในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ 
2. ใหภาคีแตละฝายใหการสนับสนุนดานการเงินในการทํากิจกรรมระดับชาติ ซ่ึงมุงหมายใหบรรลุ
วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ และเปนไปตามแผนงานระดับชาติ ลําดับความสําคัญและโครงการ 
3. ใหภาคีสงเสริมการใชประโยชนจากชองทางตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค 
และระดับพหุภาคีอ่ืนๆ เพื่อที่จะใหเงินสนับสนุนสําหรับการพัฒนาและการเสริมสรางโครงการควบคุม
ยาสูบที่ครอบคลุมหลายฝายใหแกภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา และภาคีที่เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียว
หัวตอ ดังนั้น จึงควรกลาวถึงและสนับสนุนทางเลือกอื่นที่มีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจทดแทนการผลิต
ยาสูบ 
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     รวมทั้ง การทําใหพืชมีความแตกตางหลากหลาย ทั้งนี้ ในบริบทของกลยุทธการพัฒนาระดับชาติของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ใหภาคีซ่ึงเปนผูแทนในองคการระหวางรัฐบาลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนในสถาบันการพัฒนาและการเงิน กระตุนใหองคกรตางๆ ดังกลาวใหความชวยเหลือทางดาน
การเงินแกภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา และภาคีที่เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ เพื่อที่จะชวยให
ภาคีดังกลาวสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ภายใตอนุสัญญานี้ โดยไมมีการจํากัดสิทธิในการมีสวนรวม
ภายในองคกรตางๆ เหลานี้ 
5. ภาคีตกลงที่จะ 
   (ก) ชวยเหลือภาคีตางๆ เพื่อใหบรรลุตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญานี้ พรอมทั้งควรจะนําทรัพยากรทั้งปวง 
เงิน เทคนิค หรืออ่ืนใดที่เกี่ยวของ ซ่ึงคาดวาจะไดรับหรือที่อยูแลวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมาใชใน
กิจกรรมการควบคุมยาสูบ เพื่อประโยชนแกภาคีทั้งปวง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ที่เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ 
  (ข) เมื่อมีการรองขอ ใหเลขาธิการใหคําปรึกษาแกภาคีซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนา และภาคีที่เศรษฐกิจ
กําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอในเรื่องเกี่ยวกับแหลงเงินทุนที่มีเพื่อสนับสนุนการอนุวัติการใหเปนไปตาม
พันธกรณีแหงอนุสัญญาฯ 
  (ค) ในการประชุมสมัยแรก ใหที่ประชุมใหญของภาคีพิจารณาถึงแหลงความชวยเหลือและกลไกดังกลาวที่
มีอยูและที่คาดวาจะมี โดยจะพิจารณาจากผลการศึกษาของเลขาธิการ ตลอดจนขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
พิจารณาวาแหลงดังกลาวเพียงพอหรือไม และ 
  (ง) ใหนําผลของการพิจารณานี้เขาสูการพิจารณาของที่ประชุมใหญของภาคี เพื่อพิจารณาถึงความจําเปนวา
ตองเพิ่มกลไกที่มีอยู หรือตองจัดตั้งกองทุนระหวางประเทศ หรือกลไกดานการเงินอื่นที่เหมาะสมหรือไม 
เพื่อใหไดแหลงเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนําเงินไปชวยเหลือที่จําเปนแกภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาและภาคีที่
เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ เพื่อใหบรรลุตามความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ 
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หมวด 9 
การระงับขอพิพาท 

 
มาตรา 27 

การระงับขอพิพาท 
 
1. ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางภาคีสองฝายขึ้นไปเกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับอนุสัญญานี้ 
ใหภาคีที่เกี่ยวของดังกลาวดําเนินการในทางการทูตเพื่อระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น โดยการเจรจาหรือวิธีการ
ใดๆ โดยสันติตามที่ตนเลือก ทั้งนี้รวมถึงการจัดใหมีการเจรจา (good offices) การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง
หรือการประนีประนอม หากภาคีดังกลาวไมอาจตกลงกันไดโดยวิธีการจัดใหมีการเจรจา การไกลเกลี่ยโดย
คนกลาง หรือการประนีประนอมดังกลาวแลว ภาคีที่เกี่ยวของนี้ก็ยังคงมีหนาที่จะแสวงหาแนวทางเพื่อระงับ
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นตอไป 
2. เพื่อไดใหสัตยาบันใหการรับรองใหความเห็นชอบใหการยืนยันอยางเปนทางการ หรือภาคยานุวัติตอ
อนุสัญญานี้ หรือในเวลาใดๆ หลังจากนั้น รับหรือองคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาจแถลง
เปนลายลักษณอักษรตอผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้วา ในกรณีมีขอพิพาทที่ไมอาจระงับไดตามความในวรรค 1 
ของมาตรานี้ ใหรัฐหรือองคกรดังกลาวยอมรับการอนุญาโตตุลาการพิเศษตามกระบวนการซึ่งที่ประชุมใหญ
ของภาคีใหความเห็นชอบโดยฉันทามติ 
3. เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําบทบัญญัติตางๆ ในมาตรานี้มาใชบังคับกับพิธีสารใดๆ ใน
ระหวางภาคีฝายตางๆ ของพิธีสารนั้นดวย  
 

หมวด 10 
การปรับปรุงอนุสัญญา 

 
มาตรา 28 

การแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ 
 
1. ภาคีอาจเสนอแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ได โดยที่ประชุมใหญของภาคีจะเปนผูพิจารณาการแกไขเพิ่มเติม
เชนวานั้น 
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2. ใหที่ประชุมใหญของภาคีพิจารณาใหความเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ โดยใหเลขาธิการ
แจงใหภาคีทราบถึงขอความที่มีการเสนอใหแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนจนถึง
วันที่ไดมีการพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาว นอกจากนี้ ใหเลขาธิการสงรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญา
ดังกลาวนี้ใหแกผูที่ไดลงนามในอนุสัญญานี้ทุกฝาย และผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ไว เพื่อเปนขอมูล 
3. ใหภาคีใชความพยามทั้งปวง เพื่อใหการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ไดรับความเห็นชอบโดยฉันทามติ 
อยางไรก็ตาม หากไดใชความพยายามทุกประการเพื่อใหไดรับความเห็นชอบเชนวาแลว แตไมเปนผล การ
ใหความเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวอาจกระทําไดโดยการลงมติตามเสียงขางมากไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของภาคีทุกฝายที่ไดมารวมประชุมและลงมติในครั้งนั้น เพื่อความประสงคของมาตรานี้ ภาคีที่มารวม
ประชุมและลงมติหมายถึง ภาคีที่มาประชุมและลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว 
อนึ่ง ใหเลขาธิการแจงถึงการแกไขเพิ่มเติมที่มีขึ้นนั้นแกผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ ซ่ึงจะเปนผูเวียนแจงใหภาคี
ทั้งปวงใหการรับรองตอไป 
4. ใหยื่นหนังสือรับรงเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมแกผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ การแกไขเพิ่มเติมใดที่ไดรับความ
เห็นชอบตามวรรค 3 ของมาตรานี้จะมีผลบังคับใชแกภาคีที่ไดใหการรับรองในวันที่ครบกําหนด 90 วัน นับ
แตวันที่ผูเก็บรักษาอนุสัญญาฯ ไดรับหนังสือรับรองจากภาคีไมนอยกวา 2 ใน 3 ของภาคีทั้งหมดของ
อนุสัญญานี้ 
5. ใหแกไขเพิ่มเติมดังกลาวมีผลใชบังคับแกภาคีอ่ืน ในวันที่ครบกําหนด 90 วันนับแตวันที่ภาคีนั้นไดยื่น
หนังสือรับรองการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตอผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 
 

มาตรา 29 
การใหความเห็นชอบและการแกไขเพ่ิมเติมภาคผนวกแนบทายอนุสัญญานี้ 

 
1. ใหการเสนอ การใหความเห็นชอบกับภาคผนวกแนบทายอนุสัญญานี้ และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก
ดังกลาว ตลอดจนวันที่ภาคผนวกและการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะมีผลใชบังคับเปนไปตามกระบวนการ
ตางๆ ที่บัญญัติไวในมาตรา 28 
2. เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ภาคผนวกแนบทายอนุสัญญานี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของอนุสัญญานี้ 
นอกจากนั้น การอางอิงถึงอนุสัญญานี้ก็ใหถือวาอางอิงถึงภาคผนวกแนบทายอนุสัญญานี้ดวย 
3. ใหความในภาคผนวกนั้นจํากัดอยูแตเฉพาะบัญชีรายชื่อ แบบ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของเรื่องตางๆ วา
ดวยกระบวนการ วิทยาศาสตร เทคนิค หรืองานธุรการ 
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หมวด 11 
บทสงทาย 

 
มาตรา 30 

การตั้งขอสงวน 
 
หามมิใหตั้งขอสงวนในอนุสัญญานี้ 
 

มาตรา 31 
การถอนตัวจากการเปนภาคี 

 
1 ณ เวลาใดๆ เมื่อพนกําหนด 2 ป นับแตวนัที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับกับภาคีหนึ่งภาคีใด ภาคีนัน้อาจถอน
ตัวจากการเปนภาคีในอนุสัญญานี้ไดโดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูเก็บรักษาอนสัุญญานี้ 
2. การถอนตัวดังกลาวจะมีผลเมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ไดรับหนังสือแจงการ
ถอนตัวดังกลาว หรือ ณ เวลาอื่นใดหลังจากนั้น ดังที่ไดระบุไวในหนังสอืแจงการถอนตัวดังกลาว 
3. ใหถือวาภาคีใดที่ถอนตัวจากการเปนภาคีอนุสัญญานี้ ไดถอนตัวจากการเปนภาคใีนพิธีสารฉบับตางๆ ที่
ตนเปนภาคีอยูดวย 
 

มาตรา 32 
สิทธิลงคะแนนเสียง 

 
1. ภาคีแหงอนสัุญญานี้แตละฝายมีหนึ่งคะแนนเสียง เวนแตเปนกรณีตามที่ไดกําหนดไวในวรรค 2 ของ
มาตรานี้ 
2. ในกรณีขององคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมภิาคนั้น ใหองคกรการรวมตวัทางเศรษฐกจิระดับ
ภูมิภาคดังกลาวใชสิทธิลงคะแนนเสยีงของตนไดตามจํานวนของรัฐสมาชิกซึ่งเปนภาคแีหงอนุสัญญานี้ดวย 
อนึ่ง องคกรดงักลาวไมอาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงไดหากรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งของตนไดใชสิทธิออก
เสียงของรัฐตนแลว และหากองคกรดังกลาวไดใชสิทธิออกเสียงของตนแลว รัฐสมาชิกตางๆ ขององคกร
ดังกลาวกไ็มอาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงไดเชนเดียวกนั 
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มาตรา 33 
พิธีสาร 

 
1. ภาคีใดอาจเสนอใหจัดทําพิธีสารก็ได โดยที่ประชุมใหญของภาคีจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกับพิธี
สารดังกลาว 
2. ที่ประชุมใหญของภาคีอาจใหความเห็นชอบพิธีสารตางๆ เขาไวตามอนุสัญญานี้ได นอกจากนั้นใหใช
ความพยายามทั้งปวงเพื่อใหการพิจารณาใหความเห็นชอบกับพิธีสารดังกลาวเปนไปโดยฉันทามติ อนึ่ง หาก
ไดใชความพยายามทั้งปวงแลว แตก็ไมอาจบรรลุถึงความเห็นชอบดังกลาวได พิธีสารฉบับนั้นอาจไดรับ
ความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงขางมาก 3 ใน 4 ของภาคีทั้งหมดที่ไดเขาประชุมและลงมติในครั้งนั้น เพื่อ
ความมุงหมายของมาตรานี้ ภาคีที่เขาประชุมและลงมติหมายถึงภาคีเขาประชุมและลงมติใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเห็นชอบ 
3. ใหเลขาธิการแจงใหภาคีทราบถึงขอความของรางพิธีสารดังกลาว ไมนอยกวา 6 เดือนกอนสมัยประชุม ซ่ึง
จะมีการพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาว 
4. ภาคีแหงอนุสัญญานี้เทานั้นสามารถเปนภาคีในพิธีสารได 
5. พิธีสารใดๆ ตามอนุสัญญานี้จะมีผลผูกพันแตเฉพาะภาคีของพิธีสารฉบับนั้นเทานั้น นอกจากนี้ ภาคีของ
พิธีสารเทานั้นที่จะพิจารณาวนิิจฉัยเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวกับพิธีสารฉบับตางๆ ไวในตัวพิธีสารฉบับนั้นเอง 
 

มาตรา 34 
การลงนาม 

 
อนุสัญญานี้จะเปดใหสมาชิกทั้งปวงขององคการอนามัยโลกและองคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคลงนามได และเปดใหรัฐทั้งปวงซึ่งมิไดเปนสมาชิกองคการอนามัยโลกลงนามได หากรัฐดังกลาว
เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ ณ สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก กรุงเจนีวา ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 
คริสตศักราช 203 จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 22  คริสตศักราช 2003 และจะเปดใหลงนามหลังจากนั้นได ณ 
สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ นครนิวยอรค ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน คริสตศักราช 2003 จนถึงวันที่ 
29 มิถุนายน คริสตศักราช 2004 
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มาตรา 35 
การใหสัตยาบัน การรับรอง 

การใหความเห็นชอบ การยืนยันอยางเปนทางการ หรือการภาคยานุวัติ 
 
1. ใหอนุสัญญานี้อยูภายใตบังคับของการใหสัตยาบัน การรับรอง การใหความเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ
โดยรัฐ และการยืนยันเปนทางการ หรือการภาคยานุวัติโดยองคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ทั้งนี้ ใหเปนอนุสัญญาฯ เพื่อการภาคยานุวัติ นับแตวันถัดจากวันที่หมดเขตลงนามในอนุสัญญานี้ หรือวันที่
หมดเขตการยื่นสัตยาบันสาร สารรับรอง หนังสือใหความเห็นชอบ สารยืนยันอยางเปนทางการ หรือ
ภาคยานุวัติสารใหแกผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 
2. องคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ซ่ึงเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้โดยรัฐสมาชิกมิไดเปนภาคี
ในอนุสัญญานี้ดวยนั้น จักตองผูกพันตามพันธกรณีแหงอนุสัญญานี้ ในกรณีที่องคกรดังกลาวมีรัฐสมาชิก
เกินกวาหนึ่งรัฐขึ้นไปเปนภาคีในอนุสัญญานี้ฯ ดวยนั้น ใหองคกรและรัฐสมาชิกดังกลาวพิจารณาตัดสินใน
ในเรื่องหนาที่ของตนในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญานี้ ในกรณีเชนวานี้ องคกรและรัฐสมาชิก
ดังกลาวไมอาจใชสิทธิตามอนุสัญญานี้โดยพรอมกันได 
3. ในสารยืนยันอยางเปนทางการ หรือภาคยานุวัติสารขององคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้น 
ใหองคกรีแถลงถึงขอบเขตอํานาจของตนในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่อนุสัญญานี้ใชบังคับ นอกจากนั้นให
องคกรดังกลาวแจงใหผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมของอํานาจของตนดวย เพื่อใหผูเก็บ
รักษาอนุสัญญาแจงใหภาคีอ่ืนทราบตอไป 
 

มาตรา 36 
การมีผลบังคับใช 

 
1. ใหอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ ณ วันที่เกาสิบนับแตวันที่มีการยื่นสัตยาบันสาร สารรับรอง หนังสือใหความ
เห็นชอบ สารยืนยันอยางเปนทางการ หรือภาคยานุวัติใหแกผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ไดครบ 40 ฉบับ 
2. สําหรับรัฐที่ไดใหสัตยาบันรับรอง หรือใหความเห็นชอบกับอนุสัญญานี้ หรือภาคยานุวัติ ภายหลังจาก
ครบเงื่อนไขดังที่กําหนดในวรรค 1 แลว ใหอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ ณ วันที่เกาสิบนับแตวันที่มีการยื่น
สัตยาบันสาร สารรับรอง หนังสือใหความเห็นชอบ สารยืนยันอยางเปนทางการ หรือภาคยานุวัติสารดังกลาว 
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3. สําหรับองคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ไดยื่นสารยืนยันอยางเปนทางการหรือภาคยานุวัติ
สารภายหลังจากครบเงื่อนไขดังที่กําหนดในวรรค 1 แลว ใหอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ ณ วันที่เกาสิบนับแต
วันที่มีการยื่นสารยืนยันอยางเปนทางการ หรือภาคยานุวัติสารดังกลาว 
4. เพื่อความมุงหมายของมาตรานี้ มิใหนับสารที่ยื่นโดยองคกรการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพิ่มขึน้
จากจํานวนสารที่ไดยื่น โดยรัฐสมาชิกแหงองคกรดังกลาว 
 

มาตรา 37 
การเก็บรักษาอนุสัญญา 

 
ใหเลขาธิการองคการสหประชาชาติเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ ตลอดจนการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ และ
พิธีสารและภาคผนวกซึ่งไดรับความเห็นชอบตามความในมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 33 
 

มาตรา 38 
ตัวบทที่ถูกตอง 

 
อนุสัญญานี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน ตัวบททุก
ภาษามีความถูกตองเทาเทียมกัน และเก็บรักษาไวโดยเลขาธิการองคการสหประชาชาติ 
 
เพื่อเปนพยานในการลงนาม ซ่ึงไดรับมอบอํานาจอยางถูกตอง จึงไดลงนามไวในอนุสัญญานี้ 
 
ทําขึ้น ณ กรุงเจนีวา เมื่อ (วันที่) คริสตศักราชสองพันสาม 
  
 
 
 
  
 


