
 
สรุปสาระส าคัญ  

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
โดย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

***************************** 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑09 
ตอนที่ 40 วันที่ 7 เมษายน 2535 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2535 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  มีทั้งหมด 15 มาตรา กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายมุ่งคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหรี่ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 มาตรา 4 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเษกษา  
  (๑) ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สถานะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
  (๒) ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม(๑)เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขต

ปลอดบุหรี่ 
 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 4 (๑) และ (๒) ออก“ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535”  
 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้ เป็นเขต

ปลอดบุหรีท่ั้งหมด 
 (1) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
  ได้แก่ คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ,
คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  ,สถานีอนามัย สถาน
บริการสุภาพทุกประเภท ,ร้านขายา ,สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ ,สถานที่ให้บริการอบ
ความร้อน อบไอน้ า อบสมุนไพร ,สถานประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือกิจการนวด
เพ่ือความงาม 
 (๒) สถานศึกษา  
  ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ,โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถานการศึกษาระดับที่ต่ า
กว่าอุดมศึกษา ,สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดง ศิลปะปูองกันตัว ศิลปะ ภาษาและอ่ืนๆ, 
สถานฝึกอบรมอาชีพ ,อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้  หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ,หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถาน  
หรอืสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
 (3) สถานที่สาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน   
    3.1) สถานที่ออกก าลังกาย  สนามและสถานการณ์กีฬา ได้แก่ อัฒจันทร์หรือสถานที่ดูกีฬา
ทุกประเภท ,สถานที่ออกก าลังกาย ซ้อมกีฬา  เล่นกีฬา หรือสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง 
,สระว่ายน้ า  
                      3.2) ร้านค้า สถานบริการและสถานบันเทิง ได้แก่ โรงมหรสพ  โรงละคร  โรงภาพยนตร์,
สถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด , สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ 



หรือสถานบันเทิงอ่ืนๆ ,สถานที่บริการคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  หรือเกมส์ ,สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 
หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ ,อาคารร้านค้าประเภท ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ,สถานที่
จ าหน่าย  แสดง จัดนิทรรศการสินค้าหรือบริการ   
  3.3) บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท 
หรือสถานที่พักตากอากาศ ,ห้องเช่า หอพัก  อพาร์ทเมนต์  คอร์ท หรือสถานที่ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน , 
อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม   
  3.4) สถานบริการทั่วไป ได้แก่ อาคารหรือสถานที่ใช้ในการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือ
สันทนาการ, ร้านดัดผม สถานเสริมความงาม ร้านตัดเสื้อผ้า   
  3.5) สถานที่ท างาน ได้แก่ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
  3.6) สถานที่สาธารณะท่ัวไป ได้แก่ ห้องสมุด สุขา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ หรือบริเวณที่ให้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะ ลิฟต์โดยสาร สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก สนามเด็กเล่น ตลาด ซึ่งหมายความรวมถึง 
สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าเป็นที่ชุมนุมเพ่ือจัดแสดงจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการซึ่งจัดเป็นประจ าหรือ
ชั่วคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
            4) ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ 
  4.1) ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ รถโดยสาร
ประจ าทาง รถแท็กซี่ รถไฟ รถราง รถตู้โดยสาร รถรับส่งนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภทยานพาหนะ
โดยสารที่ใช้ในภารกิจที่เป็นลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งของ
เอกชน กระเช้าโดยสาร เรือโดยสาร เครื่องบิน ยานพาหนะโดยสารอื่นๆ ทั้งประเภทประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
  4.2) สถานีขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ที่พักผู้โดยสาร ปูายรถโดยสารประจ าทางรวมถึงบริเวณที่ใช้
รถก่อนหรือหลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท  ท่าเรือโดยสารทุกประเภทบริเวณอาคาร พ้ืนที่
ภายใต้หลังคาและท่ีพักรอ โดยสารเรือ 
            5  ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ  เช่น วัด  มัสยิด  โบสถ์ เป็นต้น 
 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้เป็นเขต

ปลอดบุหรี่ทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถจัด“เขตสูบบุหรี่”เป็นการเฉพาะได้ 
  1. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  2. สถานที่ให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิง หรือแก๊สเชื้อเพลิง นอกเหนือจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง 
  3. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง 
4. ท่าอากาศยานานาชาติ 
(หมายเหตุ ถ้าสถานที่ (1-4) ผู้ด าเนินการไม่จัดเป็นเขตสูบบุหรี่ให้ก็ไม่สามารถสูบบุหรี่ในสถานที่
ดังกล่าวได้) 

  ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีประกาศและก าหนดให้สถานที่สาธารณะไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
เป็น“เขตปลอดบุหรี”่หรือ“เขตสูบบุหรี่” (ตามมาตรา5) ให้ผู้ด าเนินการ (ผู้ด าเนินการ หมายความว่า เจ้าของ 
ผู้จัดการ ผู้ควบคุม หรือผู้รับผิดชอบงานของสถานที่สาธารณะ)มีหน้าที่ดังนี้ 
 



 กรณีเขตปลอดบุหรี่ ต้องมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่  
  - เครื่องหมายต้องมีลักษณะเป็นปูายวงกลมพ้ืนสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่ต่ ากว่า  10 
เซนติเมตร โดยมีขอบสีแดงกว้างไม่ต่ ากว่า 1 เซนติเมตร มีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตและควันสีด าอยู่ตรงกลางมีเส้นทึบ
สีแดงพาดทับ ขนาดกว้างของมวนบุหรี่และเส้นทึบแดงที่พาดทับมวนบุหรี่เท่ากับขนาดกว้างของขอบสีแดง และให้
มีข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ ฝุาฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท” อยู่ใต้ปูายวงกลม 
  - การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ ต้องแสดงโดยเปิดเผยซึ่งบุคคลสามารถเห็นได้ชัดเจน ณ 
บริเวณ ดังนี้ 
   - ให้แสดงไว้ ณ ทางเข้าสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทุกทาง 

 - ให้แสดงไว้โดยเปิดเผย ซึ่งบุคคลสามารถเห็นได้ชัด โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
     สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ 
  2. ไม่มีการสูบบุหรี่ 
  3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่ 
 

 กรณีการจัดเขตสูบบุหรี่ ต้องมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. เครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ มีลักษณะเป็นปูายวงกลมพ้ืนสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 
10 เซนติเมตรโดยมีขอบสีฟูากว้างไม่ต่ ากว่า 1 เซนติเมตร มีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตและควันสีด าอยู่ตรงกลาง ขนาด 
กว้างของมวนบุหรี่ซิกาแรตเท่ากับขนาดกว้างของขอบสีฟูา 
  2. เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเท หมุนเวียนระหว่าง
ภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาท/ีคน 
  3. เขตสูบบุหรี่ต้องมีสภาพและลักษณะดังนี้ 
   3.1 ไม่อยู่บริเวณท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง 
   3.2 ไม่อยู่บริเวณทางเข้า – ออก ของสถานที่ที่ให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
   3.3 ไม่อยู่ในบริเวณท่ีเปิดเผยอันเป็นที่เห็นเด่นชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น 

บทลงโทษ   
 1. สูบบุหรี่ใน“เขตปลอดบุหรี่” มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๒) 
 2. ไม่จัด “เขตปลอดบุหรี่”หรือ“เขตสูบบุหรี่” มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
     (มาตรา ๕ อนุ ๑ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรค ๑) 
 3. ไม่มีป้ายเครื่องหมาย “เขตปลอดบุหรี”่ หรือ “เขตสูบบุหรี่” มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  
     (มาตรา ๕ อนุ ๓ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรค ๓) 
 4. ไม่จัดเขตสูบบุหรี่ให้มีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานตามที่ก าหนด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
     (ตามมาตรา ๕ อนุ ๒ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรค ๒) 
             
 


