พระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสบู บุหรี่
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“บุหรี่”

หมายความวา บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ บุหรี่อื่น ยาเสนหรือยาเสนปรุงตาม

กฎหมายวาดวยยาสูบ
“สูบบุหรี”่

หมายความรวมถึงการกระทําใดๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดควันจากการเผาไหม

ของบุหรี่
“สถานที่ ส าธารณะ ”

หมายความวา สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ซึ่งประชาชนมี

ความชอบธรรมที่จะเขาไปได
“ผู ดํ า เนิ น การ ”

หมายความว า เจ า ของ ผู จั ด การ ผู ค วบคุ ม หรื อ ผู ที่ รั บผิ ด ชอบ

ดําเนินงานของสถานที่สาธารณะ
“เขตปลอดบุหรี”่
“เขตสูบบุหรี่”

หมายความวา บริเวณที่หามมิใหมีการสูบบุหรี่

หมายความวา บริเวณที่ใหมีการสูบบุหรี่ได

“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ”

หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม

พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี”

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่
(๒) กําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เปนเขตสูบ
บุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
(๓) กํ าหนดสภาพ ลั ก ษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุ ห รี่ แ ละเขตสู บบุ ห รี่
เกี่ยวกับการระบายควันหรืออากาศ
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่

ประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ใหกําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผูดําเนินการจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในประกาศดวย

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔ แลว ใหผูดําเนินการมีหนาที่
(๑) จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่และ
เขตปลอดบุหรี่
(๒) จัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด
(๓) จั ดให มีเ ครื่องหมายในเขตสูบบุ หรี่หรือเขตปลอดบุห รี่ตามหลักเกณฑแ ละ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๖ หามมิใหผูใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔ (๑) และ (๒) ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทํา
การของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙ ใหผูดําเนินการและบรรดาผูที่เกี่ยวของกับสถานที่สาธารณะอํานวยความ
สะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑ ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท
ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๑๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๑๓ ผู ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกแก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง
ปฏิบัติการตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทํา
การสอบสวนคดีนั้น มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณหรือพื้นทีข่ องสถานที่
ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓)

ตูโดยสารรถไฟ”

ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๑๗) ของขอ ๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และ
กําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

“(๑๗)

สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง
เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ยกเวน
(ก) สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงที่
เปนหรืออยูภายในสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
(ข) สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงที่
เปนหรืออยูภายในสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.
๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ไดหามผูที่มีอายุ
ต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ ซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้น เขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทําการ โดย
แสดงปายถาวรเปนภาษาไทยบนพื้นสีขาว ตัวอักษร “สี่พระยา” สีแดง ขนาดไมนอยกวา ๒๐๐ พอยต
มีขอความ “หามผูที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป เขา” ในบริเวณทางเขาสถานที่นั้นที่เห็นไดอยางชัดเจน
สถานบริการที่มีสถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่
จัดเลี้ยงที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตาม (ก) และ (ข) จะตองไมเปนสถานบริการที่ตั้งอยูใน
สถานที่สาธารณะตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๕๔๕ เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี”่

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๒๑) (๒๒) และ (๒๓) ของขอ ๒ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่
“(๒๑)

บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม เฉพาะที่เปนระบบปรับอากาศ

(๒๒) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดแผนไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือ
ไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย
ประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ตามที่กําหนดในมาตรา ๓ (๓) (ก) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒๓) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามที่กําหนดในมาตรา ๓ (๓) (ข) แหง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๕๔๕ เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่

ข อ ๕2[๑] ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พินจิ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ (๔) และมาตรา ๑๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ เรื่อง กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่

ข อ ๒ เครื่ อ งหมายของเขตสู บ บุ ห รี่ มี ลั ก ษณะเป น ป า ยวงกลมพื้ น สี ข าว
เสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร โดยมีขอบสีฟากวางไมต่ํากวา ๑ เซนติเมตร มีรูปมวน
บุหรี่ซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลาง ขนาดกวางของมวนบุหรี่ซิกาแรตเทากับขนาดกวางของขอบสี
ฟา
เครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ อาจจัดทําเปนปายถาวร ปายแขวน ปายตั้งโตะ หรือปาย
สติ๊กเกอร

ขอ ๓ เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ มีลักษณะดังนี้
(๑)

เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งตองแสดงไว ณ ทางเขาสถานที่สาธารณะที่
เปนเขตปลอดบุหรี่ซึ่งมีที่ตั้งอยูภายในอาคารหรือสิ่งกอสราง ใหมีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาว
เสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร โดยมีขอบสีแดงกวางไมตํ่ากวา ๑ เซนติเมตร มีรูปมวน

บุหรี่ซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลาง มีเสนทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกวางของมวนบุหรี่และเสนทึบสี
แดงที่พาดทับมวนบุหรี่เทากับขนาดกวางของขอบสีแดง และใหมีขอความ “หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษ
ปรับ ๒,๐๐๐ บาท”อยูใตปายวงกลม
เครื่ อ งหมายของเขตปลอดบุ ห รี่ อาจจั ด ทํ า เป น ป า ยถาวร ป า ยแขวน หรื อ ป า ย
สติ๊กเกอร
(๒)

เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งตองแสดงไวบริเวณสถานที่สาธารณะที่เปน
เขตปลอดบุ ห รี่ ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง อยู ภ ายในอาคารหรื อ สิ่ ง ก อ สร าง ให มี ลั ก ษณะเป น ป า ยวงกลมพื้ น สี ข าว
เสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๕ เซนติเมตร โดยมีขอบสีแดงกวางไมต่ํากวา ๐.๕ เซนติเมตร มีรูป
มวนบุหรี่ซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลาง มีเสนทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกวางของมวนบุหรี่และเสน
ทึบสีแดงที่พาดทับมวนบุหรี่เทากับขนาดกวางของขอบสีแดง ทั้งนี้ อาจจัดใหมีขอความ “หามสูบบุหรี่
ฝาฝนมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท” หรือจัดใหมีภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกันเพียงอยางเดียวหรือ
กํากับเพิ่มเติมในปายดวยก็ได
เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ อาจทําเปนปายถาวร ปายแขวน ปายตั้งโตะ หรือ
ปายสติ๊กเกอร
(๓)

เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งตองแสดงไวบริเวณสถานที่สาธารณะที่เปน
เขตปลอดบุ ห รี่ น อกจากที่ กํ า หนดใน (๑) และ (๒) ให มี ลั ก ษณะเป น ป า ยวงกลมพื้ น สี ข าว
เสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร โดยมีขอบสีแดงกวางไมต่ํากวา ๑ เซนติเมตร มีรูปมวน
บุหรี่ซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลาง มีเสนทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกวางของมวนบุหรี่และเสนทึบสี
แดงที่พาดทับมวนบุหรี่เทากับขนาดกวางของขอบสีแดง และใหมีขอความ “หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษ
ปรับ ๒,๐๐๐ บาท” อยูใตปายวงกลม
เครื่ อ งหมายของเขตปลอดบุ ห รี่ อาจจั ด ทํ า เป น ป า ยถาวร ป า ยแขวน หรื อ ป า ย
สติ๊กเกอร

ขอ ๔ การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ตามขอ ๒ และเครื่องหมายของเขต
ปลอดบุหรี่ตามขอ ๓ ตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งบุคคลสามารถเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณ ดังนี้
(๑)

เครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ตามขอ ๒ ใหแสดงไว ณ ทางเขาสถานที่จัดไวเปน
เขตสูบบุหรี่นั้นและบริเวณอื่นใดภายในเขตสูบบุหรี่

(๒)

เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ตามขอ ๓ (๑) ใหแสดงไว ณ ทางเขาสถานที่
สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทุกทาง
(๓)

เครื่ อ งหมายของเขตปลอดบุ หรี่ ตามข อ ๓ (๒) และ (๓) ให แสดงไว โ ดย
เปดเผยซึ่งบุคคลสามารถเห็นไดชัดเจน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ

ขอ ๕ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่เปนสถานที่ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนการเฉพาะแกบุคคล
ที่เปนคนไทยเทานั้นเขาใชบริการ ผูดําเนินการอาจจัดใหมีเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ตามขอ ๓
(๑) (๒)และ (๓) ซึ่งมีขอความที่มีความหมายเดียวกันกับ “หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษปรับ ๒,๐๐๐
บาท”เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อใหบุคคลผูใชบริการไดทราบ ทั้งนี้ จะ
เปนขอความภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเปนการเพิ่มเติมเพียงภาษาเดียวหรือกํากับภาษาไทยก็ได ใน
กรณีที่ขอความเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเพียงอยางเดียว ผูดําเนินการจะตองจัดใหมีปายที่มี
ขอความ“หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท” ที่เปนภาษาไทยอยูในเขตปลอดบุหรี่จํานวน
หนึ่งดวย

ขอ ๖3[๑] ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พินจิ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสบู บุหรี่
พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ขอ ๒ ใหขาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) อธิบดีกรมการแพทย
(๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(๖) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๗) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๘) อธิบดีกรมสุขภาพจิต

(๙) อธิบดีกรมอนามัย
(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๑) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) รองอธิบดีกรมการแพทย
(๑๓) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๑๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(๑๕) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๑๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๑๗) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๑๘) รองอธิบดีกรมอนามัย
(๑๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๐) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย ในสังกัดกรมการแพทย
(๒๑) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ ในสังกัดกรมควบคุม
โรค
(๒๒) ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ และผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๒๓) ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(๒๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ และผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
(๒๕) หัวหนากลุมควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
(๒๖) เภสัชกร และนักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๒๗) นิติกร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๒๘) นักวิชาการสาธารณสุข กลุมงานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตั้งแตระดับ ๕
ขึ้นไป
(๒๙) นักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป

(๓๐) นักวิชาการสาธารณสุข สํานักสงเสริมสุขภาพ และสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๓๑) ขาราชการสังกัดสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๓๒) ขาราชการสังกัดดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป

ขอ ๓ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ซึ่งดํารง
ตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแล
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(๑) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๒) ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๒ - ๑๒ กรมควบคุมโรค
(๕) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๖) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตเขต ๑ - ๑๓ กรมสุขภาพจิต
(๗) ผูอํานวยการศูนยอนามัย กรมอนามัย
(๘) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
(๙) ผูอํานวยการศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
(๑๐) ผูอํานวยการศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญญะบุรี สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
(๑๑) แพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ๗ ประจําสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ กรม
ควบคุมโรค
(๑๒) หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง และหัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ กรมควบคุมโรค
(๑๓) ขาราชการสังกัดกลุมโรคไมติดตอ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ กรมควบคุมโรค ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๑๔) แพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกร ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแต
ระดับ ๕ ขึ้นไป

(๑๕) นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัย สํานักสงเสริมสุขภาพและสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป

(๑๖) สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาสถานีอนามัย
(๑๗) นักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป

ขอ ๔ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในสวนราชการในสังกัดหรือในความดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการ

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหง
(๑๑) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหง
(๑๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๑๓) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๑๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๕) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๖) ผูอํานวยการ สถาบัน โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๗) ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑๘) ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในกํากับดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

(๑๙) ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

ขอ ๕ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(๑) ผูวาราชการจังหวัด
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด
(๓) ปลัดจังหวัด
(๔) นายอําเภอ
(๕) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

ขอ ๖ ใหขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) ผูอํานวยการสํานักการแพทย
(๖) รองผูอํานวยการสํานักการแพทย
(๗) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๘) ผูอํานวยการสํานักอนามัย
(๙) รองผูอํานวยการสํานักอนามัย
(๑๐) ผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม
(๑๑) ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข

(๑๒) ผูอํานวยการกองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(๑๓) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๔) รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๕) ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๑๖) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๑๗) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๑๘) ผูอํานวยการเขต
(๑๙) ผูชวยผูอํานวยการเขต
(๒๐) หัวหนาฝาย ในกองอนามัยสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
(๒๑) หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร
(๒๒) หัวหนาฝายเทศกิจ สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
(๒๓) นักวิชาการสุขาภิบาล เจาหนาที่อนามัย ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๒๔) นักวิชาการสุขาภิบาล เจาหนาที่อนามัย กองอนามัยสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๒๕) เจาพนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง ฝายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป

ขอ ๗ ใหขาราชการสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้แลวแตกรณี เปนพนักงาน
เจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) เทศมนตรีฝายสาธารณสุข
(๓) ปลัดและรองปลัดเทศบาล
(๔) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(๕) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

(๖) ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม
(๗) ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน
(๘) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการแพทย
(๙) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(๑๐) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการศึกษา
(๑๑) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสวัสดิการสังคม
(๑๒) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองวิชาการและแผนงาน
(๑๓) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล
(๑๔) หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข
(๑๕) นายแพทย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๑๖) นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ เจาพนักงานเทศกิจ ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๑๗) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๘) ปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๙) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๒๐) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๒๑) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพประจําองคการบริหารสวนตําบล
(๒๒) นายกและรองนายกเมืองพัทยา
(๒๓) ปลัดและรองปลัดเมืองพัทยา
(๒๔) ผูอํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดลอม เมืองพัทยา
(๒๕) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย หัวหนางานปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองอนามัยและสิ่งแวดลอมเมือง
พัทยา

(๒๖) นักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม กองอนามัยและสิ่งแวดลอมเมืองพัทยา ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๒๗) เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ กองอนามัยและสิ่งแวดลอม เมืองพัทยา ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป

ขอ ๘ ใหขาราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือผูดํารงตําแหนงรองสารวัตรขึ้นไป เปน
พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่
ปกครองในการปฏิบัติราชการ

ขอ ๙4[๑] ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๕
เรื่อง กําหนดชื่อหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทของสถานที่สาธารณะ
ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณ
หรือพื้นที่ของสถานทีด่ ังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
-----------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ แหงพระ
ราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัตทิ ี่มีบท
บัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย บัญญัติใหจดั ทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
เรื่อง กําหนดชือ่ หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมกี ารคุมครองสุขภาพของผูไ มสูบ

บุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐

ขอ ๒ ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่ใหมกี ารคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหรี่
(๑) รถยนตโดยสารประจําทาง
(๒) รถยนตโดยสารรับจาง
(๓) ตูโ ดยสารรถไฟที่มรี ะบบปรับอากาศ
(๔) เรือโดยสาร
(๕) เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ
(๖) ที่พกั ผูโดยสารเฉพาะบริเวณที่มรี ะบบปรับอากาศ
(๗) ลิฟตโดยสาร
(๘) ตูโ ทรศัพทสาธารณะ
(๙) รถรับสงนักเรียน
(๑๐) โรงมหรสพ
(๑๑) หองสมุด
(๑๒) รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม รานขายยา หรือสถานที่
บริการอินเตอรเน็ตเฉพาะบริเวณที่มรี ะบบปรับอากาศ

(๑๓) หางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือสถานที่จําหนายสินคาเฉพาะบริเวณที่
มีระบบปรับอากาศ
(๑๔) สถานทีอ่ อกกําลังกายเฉพาะบริเวณทีม่ ีระบบปรับอากาศ
(๑๕) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๑๖) ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ
(๑๗) สถานทีจ่ ําหนายอาหารและเครื่องดืม่ หรือสถานที่จัดเลี้ยงเฉพาะบริเวณ
ที่มีระบบปรับอากาศ
(๑๘) สุขา
(๑๙) ทาเทียบเรือสาธารณะ
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขต
ปลอดบุหรี่ทั้งหมด

ขอ ๓ ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่ใหมกี ารคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่
(๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา
(๒) อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพธิ ภัณฑสถาน หรือหอศิลป
(๓) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน
(๔) สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน

(๕) สนามกีฬาในรม
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขต
ปลอดบุหรี่เวนแตบริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบตั ิงานในสถานที่
สาธารณะนั้น

ขอ ๔ ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่ใหมกี ารคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่
(๑) อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒) บริเวณแสดงสินคาหรือนิทรรศการ เฉพาะที่มรี ะบบปรับอากาศ
(๓) สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ธนาคาร และสถาบันการเงิน
(๕) สํานักงานที่มีระบบปรับอากาศ
(๖) อาคารทาอากาศยาน
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขต
ปลอดบุหรี่เวนแต
(๑) บริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบตั ิงานในสถานที่
สาธารณะนั้น
(๒) บริเวณทีจ่ ัดไวใหเปน "เขตสูบบุหรี่" เปนการเฉพาะ โดยสภาพลักษณะ

และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่เกี่ยวกับการระบายควันและอากาศ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่รัฐมนตรีกําหนด

ขอ ๕ ใหตูโดยสารรถไฟทีไ่ มมีระบบปรับอากาศ เปนสถานที่ที่ใหมกี าร
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขต
ปลอดบุหรี่ เวนแตตูที่จดั ไวใหเปน "เขตสูบบุหรี่" เปนการเฉพาะ โดยสภาพ ลักษณะและมาตร
ฐานของเขตปลอดบุหรีแ่ ละเขตสูบบุหรี่เกีย่ วกับการระบายควันและอากาศ ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธกี ารทีร่ ัฐมนตรีกําหนด ซึ่งจะตองมีจํานวนไมเกินรอยละ ๒๕ ของจํานวนตูที่ไมมี
ระบบปรับอากาศในขบวนนั้น

ขอ ๖ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540
เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 (3) และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2535 เรื่อง สภาพและลักษณะ
ของเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2535
ขอ 2 เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอากาศตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวาง
ภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน
ขอ 3 เขตสูบบุหรี่ตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้
(1) ไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบ ริเวณขางเคียง
(2) ไมอยูบริเวณทางเขา - ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
(3) ไมอยูในบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น
ขอ 4 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540
มนตรี พงษพาณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
-----------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๔) และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสบู บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ มีลักษณะเปนปาย
วงกลม พื้นสีขาวเสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๕ นิว้ โดยมีขอบสีฟากวางไมต่ํากวา ๐.๕ นิ้ว มีรูป
บุหรี่และควันสีดําอยูตรงกลางขนาดกวางของบุหรี่เทากับขนาดกวางของขอบสีฟา และมีขอความ
"เขตสูบบุหรี่" อยูใตปายวงกลม
ขอ ๒ เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ มีลักษณะเปนปาย
วงกลม พื้นสีขาวเสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๕ นิว้ โดยมีขอบสีแดงกวาง ไมต่ํากวา ๐.๕ นิ้ว
มีรูปบุหรี่และควันสีดําอยูตรงกลางมีเสนทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกวางของบุหรี่และเสนทึบสีแดงที่
พาดทับบุหรี่เทากับขนาดกวางของขอบสีแดงและมีขอความ "เขตปลอดบุหรี่ หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมี
โทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท" อยูใตปายวงกลม

ขอ ๓ รายละเอียดและรูปแบบเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่
ตามแบบแนบทายประกาศ
ขอ ๔ การแสดงเครื่องหมายตามขอ ๑ และขอ ๒ ตองแสดงโดยเปดเผย ณ
บริเวณ ดังนี้
(๑) ประตูทางเขาสถานที่สาธารณะนั้น
(๒) บริเวณอื่นใดในสถานที่สาธารณะนั้น ซึ่งเห็นไดชัดแจง
ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวนั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

