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พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พ.ศ.2535



ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.
ให้ไว้ณวันที่29มีนาคมพ.ศ.2535

เป็นปีที่47ในรัชการปัจจุบัน

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการ

สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535” 

 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบ

ของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน 

เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน 

  “หีบห่อ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช้ในการหุ้มบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

  “โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อ

ประโยชน์ในทางการค้า 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้

มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 

 มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย 

 

 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (1) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถมให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

แล้วแต่กรณี 
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  (2) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นหรือการให้บริการอย่างอื่นประกอบ 

  (3) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการ

ตอบแทนผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแก่ผู้นำหับห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

 

 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์

ยาสูบแพร่หลาย หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีนิยม 

 

 มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทาง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ชื่อหรือเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบในการ

แสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อ หรือ

เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูข 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศทางวิทยุ โทรทัศน์และการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์นอกราชอาณาจักร โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ใหห้นำเข้ามาจำหน่ายแจกในราชอาณาจักรโดย

เฉพาะ 

 

 มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นเครื่องหมายของสินค้านั้น

ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 

 มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณาสินค้าอื่นใดที่มีรูป

ลักษณะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิกาแลตหรือบุหรี่ซิการ์ตามกฎหมายว่าด้วย

ยาสูบ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 

 มาตรา 11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายได้จะต้องมีส่วนประกอบตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุข

ทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดมีส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีอำนาจออกคำสั่ง

ห้ามมิให้มีการขายหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น 

 

 มาตรา 12 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนที่จะนำออกจากแหล่ง

ผลิตหรือก่อนที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

 

 มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากตามที่กำหนดในมาตราบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 

 มาตรา 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 

  (1) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการของ

สถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราช
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บัญญัตินี้ 

  (2) นำผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 

  (3) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่

จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 

 มาตรา 15 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้อง 

 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นตามแบบที่กำหนดในกฎหมายกระทรวง มาตรา 16 ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานกจ้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 หรือมาตรา5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่กินสองพันบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 

 มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 

 มาตรา 20 ผู้ผลิตหรือนำเข้าผู้ใดไม่แจ้งรายการไม่ครบถ้วน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จ หรือขายหรือนำเข้า

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 มาตรา 21 ผู้ผลิตหรือผู้นำข้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 

 มาตรา 22 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 

 มาตรา 23 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 14 ต้อง

ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 มาตรา 24 ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา9 มาตรา 10 หรือ

มาตรา 13 เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น 

 

 มาตรา 25 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือ

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะ

พิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้น ได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

 

 มาตรา 26 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนัก

งานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



50

หนังสือแนะนำสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 

พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พ.ศ.2535



ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.
ให้ไว้ณวันที่30มีนาคมพ.ศ.2535

เป็นปีที่47ในรัชการปัจจุบัน
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพชองผู้ไม่สูบบุหรีี่  

 จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติทำหน้าทึ่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535” 

 

 มาตรา 2 พระราชบััญญัตินี้ให้ใช้นังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “บุหรี่” หมายความว่า บุหรีี่ซิกาแรต บุหรีี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 

  “สูบบุหรี่” หมายความรวมถึงการกระทำใดๆ ซึ่งมีผลทำให้เกิดควันจากการเผาไหม้ของบุหรี่ 

  “สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานทีี่หรือยานพาหนะใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไป

ได้ 

  “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าของ ผููุ้จัดการ ผู้ควบคุม หรือผู้ที่รับผิดชอบดำเนินงานของสถานที่

สาธารณะ 

  “เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ 

  “เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่ให้มีการสูบบุหรี่ได้ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (1) กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

  (2) กำหนดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (1) เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

  (3) กำหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่เกี่ยวกับการระบายควันหรือ

อากาศ 

  (4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

 ประกาศตาม (3) หรือ (4) ให้กำหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย 
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 มาตรา 5 เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แล้ว ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ 

  (1) จัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 

  (2) จัดให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกำหนด 

  (3) จัดให้มีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด 

 

 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

 

 มาตรา 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 (1) และ 

(2) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา 8 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

 มาตรา 9 ให้ผู้ดำเนินการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สาธารณะอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนัก

งานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าทีี่ตามมาตรา 7 

 

 มาตรา 10 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

 

 มาตรา 11 ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 

 มาตรา 12 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 

 มาตรา 13 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 7 ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 มาตรา 14 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจทำการสอบสวนคดีนั้น มีอำนาจ

เปรียบเทียบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

 มาตรา 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนัก

งานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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สถานที่สาธารณะที่กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ห้องพักหรือห้องทำงานส่วนตัว และพื้นที่เฉพาะที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่ 

ตู้โดยสารรถไฟที่ไม่มีระบบปรับอากาศ จะจัดเป็นเขตสูบบุหรี่ได้ต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนตู้ที่ไม่มี 

ระบบปรับอากาศในขวบวนนั้น 

ตู้โดยสารรถไฟที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

รถยนต์โดยสาร 
ประจำทาง 
 
 
รถยนต์โดยสารรับจ้าง 
 
 
ตู้โดยสารรถไฟ 
ที่มีระบบปรับอากาศ 
 
 
เรือโดยสาร 
 
 
เครื่องบินโดยสาร 
ภายในประเทศ 
 
ที่พักผู้โดยสารเฉพาะที่มี 
ระบบปรับอากาศ 

ลิฟต์โดยสาร 
 
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
 
 
รถรับส่งนักเรียน 
 
 
 
โรงมหรสพ 
 
 
ห้องสมุด 
 
 
ร้านตัดผมเฉพาะที่มี 
ระบบปรับอากาศ 

ร้านตัดเสื้อ 
เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 
 
สถานเสริมความงาม 
เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 
 
 
ร้านขายยา 
เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 
 
สถานที่บริการอินเตอร์เน็ต 
เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 
 
ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า 
หรือสถานจำหน่ายสินค้า 
เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 
 
สถานที่ออกกำลังกาย 
ที่มีระบบปรับอากาศ 

สถานพยาบาล ประเภทที่ 
ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 
ศาสนสถาน 
เฉพาะบริกาณที่ประกอบศาสนกิจ 
 
สถานที่จำหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง 
เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 
 
 
สุขา 
 
 
ท่าเทียบเรือสาธารณะ 

สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 

สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ห้องพักหรือห้งอทำงานส่วนตัว 

โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 
 
อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์สถานหรือหอศิลป์ 

สถานพยาบาล ประเภท 
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 
สถานรับเลี้ยงเด็ก 
ก่อนวัยเรียน 

สนามกีฬาในร่ม 

อาคารของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยหรือสถาบันศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

บริเวณแสดงสินค้าหรือ 
นิทรรศการ เฉพาะที่มี 
ระบบปรับอากาศ 

สถานที่ราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
ธนาคารและสถาบันการเงิน 

สำนักงานที่มี 
ระบบปรักบอากาศ 
 
 
อาคารท่าอากาศยาน 
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สถานที่สาธารณะที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดให้มีการคุ้มครอง

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2535)

(ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2535)
 

1.ให้สถานที่สาธารณะต่อไปนี้ ขณะทำการหรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 

 รถยนต์โดยสารประจำทาง 

 รถยนต์โดยสารรับจ้าง 

 ตู้โดยสารรถไฟที่มีระบบปรับอากาศ 

 เรือโดยสาร 

 เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 

 ที่พักผู้โดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศและที่พักผู้โดยสารรถไฟฟ้า 

 ลิฟต์โดยสาร 

 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

 รถรับส่งนักเรียน 

 โรงมหรสพ 

 ห้องสมุด 

 ร้านตัดผม 

 ร้านตัดเสื้อ 

 สถานเสริมความงาม 

 ห้างสรรพสินค้าที่มีระบบปรับอากาศ 

 ร้านอินเตอร์เน็ต 

 สถานที่ออกกำลังกายเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 

 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

 ศาสนสถานเฉพาะบริเวณประกอบศาสนกิจ 

 ร้านขายยา 

 สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 

 สุขา 

 ท่าเทียบเรือสาธารณะ 

 สถานที่เล่นกีฬาโบว์ลิ่ง 

 

2.ให้สถานที่สาธารณะต่อไปนี้ ขณะทำการ ให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่บริเวณห้องพักส่วนตัว 

หรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น 

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุมพื่นที่ภายในบริเวณรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ทั้งหมด 

 อาคารจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน หรือหอศิลป์ 

 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
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 สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 

 สนามกีฬาในร่ม 

 

3.ให้สถานที่สาธารณะต่อไปนี้ ขณะทำการให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่เว้นแต่ 

 3.1 บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น 

 3.2 บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ ต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอก

อาคารและภายใจเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที/คน 

  อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  บริเวณแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 

  สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

  ธนาคาร และสถาบันการเงิน 

  สำนักงานที่มีระบบปรับอากาศ 

  อาคารท่าอากาศยาน 

 

4.ตู้โดยสารรถไฟที่ไม่มีระบบปรับอากาศ จะจัดเป็นเขตบุหรี่ได้ ต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนตู้ที่

ไม่มีระบบปรับอากาศในขบวนนั้น 

 




