
สรุปสาระสําคัญของประกาศฯ (ฉบับที่ 18)นี้ 
ประกาศฯ ฉบับนี้ได ยกเลิก ขอยกเวน ที่เดิมใหรานจําหนายอาหาร 

เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม กับสถานที่ทํางานเอกชน ที่มีระบบปรับ
อากาศและจดทะเบียนเปนสถานบริการ(ตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
2509) สามารถอนุญาตใหผูใชบริการ สูบบุหรี่ได ภายในสถานบริการเหลานั้น 
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550)  

ดังนั้นเมื่อประกาศฯ ฉบับนี้มีผลบังคับจะทําให 
• รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับ
อากาศ (รวมถึง ผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ) จะเปนเขตปลอดบุหรี่
ประเภทที่ 1 คือ ปลอดบุหรี่รอยเปอรเซ็นต โดยไมมีขอยกเวน 

• สวนรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับ
อากาศ กับสถานที่ทํางานของเอกชนบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
ทั้งหมด ก็จะตองเปนเขตปลอดบุหรี่เชนเดียวกัน แตสามารถจัด
เขตสูบบุหรี่ใหกับผูใชบริการได เหมือนที่ทาอากาศยาน หรือใน
สถานที่ราชการ (ซึ่งการจัดเขตสูบบุหรี่ก็จะตองเปนไปตามหลักเกณฑใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540) 

นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังไดเพิ่มสถานที่สาธารณะแหงใหมที่
ประกาศกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ คือ “ตลาด” หรือ “สถานที่ที่จัดไวใหผูคา
เปนที่ชุมนุม เพื่อจัดแสดง จําหนาย หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ ซึ่งจัดเปนประจําหรือ
เปนชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด” ซึ่งถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 
2 คือ ประเภทที่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ใหกับผูใชบริการได (เชนเดียวกับราน
จําหนายอาหารหรือเคร่ืองดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับอากาศ หรือสถานที่ราชการ) 
[โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป] 



 
 
 

๒

ับ 
 

 

ประ
(ฉ

เรื่อง  กําหนดชื่อหรือประเภทของสถ
และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือท

เขตปลอดบุหรี่  รวมทั้งกําหนด  สภาพ
ตามพระราชบัญญัติคุม

อาศัยอํานาจตามความในมาต
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงรา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ

 

ขอ  ๑  ใหยกเลิกความใน (๒๒) ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙  เรื่อง กําหนดชื่อหรือประ
สูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดห
เขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ล
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม

“ ๒๒.๖  สถานที่จําหนา
ทั้งหมด” 

 

ขอ  ๒  ใหยกเลิกความใน (๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙  เรื่อง กําหนดชื่อหรือประ
สูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดห
เขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ล
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม

 “ (๒)  สถานที่ทํางานขอ
สําเนาคูฉบ 

 

กาศกระทรวงสาธารณสุข 
บับที่  ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
านที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่   
ั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ 
  ลักษณะ  และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 
ครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
_________________ 
รา  ๔  (๑) (๒) (๓) และมาตรา  ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ 

 ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
ึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ 
ชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๒.๖  ของขอ ๒. แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗)      
เภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม
รือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ
ักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
ยอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง

ของขอ ๓. แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗) 
เภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม
รือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ
ักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
งเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ” 

            ขอ ๓ ใหยกเลิก… 
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ขอ  ๓  ใหยกเลิกความใน (๑๒) ของขอ ๓. แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๙  เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “(๑๒) สถานที่สาธารณะ ในขอ ๒. (๒๒) ๒๒.๑ ถึง ๒๒.๖ ในสวนอื่นทั้งหมด
นอกเหนือจากบริเวณที่อยูในระบบปรับอากาศ” 

 

ขอ  ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๓) ของขอ ๓. แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗)            
พ.ศ. ๒๕๔๙  เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“(๑๓)  ตลาด ซึ่งหมายความถึง สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม เพื่อจัดแสดง 
จําหนาย หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ ซึ่งจัดเปนประจําหรือเปนชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด” 

 

ขอ  ๕ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 

  
                                           

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
       ลงชื่อ        มงคล   ณ สงขลา    
           (นายมงคล   ณ สงขลา) 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 


