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คํานํา

เปนที่ยอมรับในทางการแพทยวา  ควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหร่ีที่อยู 
ใกลเคียงหลายประการ  เชน  อาจทําใหเกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอ่ืน  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  อีกทั้งควันบุหร่ี
ยังทําใหโรคบางโรค  เชน  โรคหอบ  หืด  หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้น  นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวาการที่ 
ผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไป  ก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ 
ผูสูบบุหร่ีเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูสูดควันบุหร่ีนั้นเปนเด็ก  สมควรที่จะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ีมิใหตองรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถานที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ี
โดยเฉพาะ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  คือ  ประชาชนที่ไมสูบบุหร่ีไดรับการคุมครองสุขภาพมิใหตองรับ 
ควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  และในขณะเดียวกันผูที่สูบบุหร่ีก็สามารถสูบบุหร่ีในสถานที่ที่จัดไวใหอยาง 
ถูกตองตามมาตรฐานและสุขลักษณะ

กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบ
        สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค

     กระทรวงสาธารณสุข
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สารบัญ
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พระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

พ.ศ. ๒๕๓๕
-------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕
เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บุหร่ี” หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวา

ดวยยาสูบ
“สูบบุหร่ี” หมายความรวมถึงการกระทําใดๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควันจาการเผาไหมของบุหร่ี
“สถานที่สาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ซ่ึงประชาชนมีความ 

ชอบธรรมที่จะเขาไปได
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของ ผูจัดการ ผูควบคุม หรือผูที่รับผิดชอบดําเนินงานของ

สถานที่สาธารณะ
“เขตปลอดบุหร่ี” หมายความวา บริเวณที่หามมิใหมีการสูบบุหร่ี
“เขตสูบบุหร่ี” หมายความวา บริเวณที่ใหมีการสูบบุหร่ีได
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๑) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี

(๒) กําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เปนเขตสูบบุหร่ี
หรือเขตปลอดบุหร่ี

(๓) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ี และเขตสูบบุหร่ีเกี่ยวกับการ
ระบายควันหรืออากาศ

(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี
ประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ใหกําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผูดําเนินการใหแลวเสร็จในประกาศ

ดวย

มาตรา   ๕  เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔ แลว ใหผูดําเนินการมีหนาที่
(๑) จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ีและ

เขตปลอดบุหร่ี
(๒) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด
(๓) จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา   ๖  หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี
มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา

๔ (๑) และ (๒) ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจ
สอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่
เกี่ยวของ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙ ใหผูดําเนินการและบรรดาผูที่เกี่ยวของกับสถานที่สาธารณะอํานวยความสะดวกตามสมควร
แกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑ ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
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มาตรา ๑๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา ๑๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่  ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๗
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนคดี
นั้น มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
       อานันท  ปนยารชุน
          นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการยอมรับในทางการแพทยวา
ควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหร่ีที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็ง
ของปอดและอวัยวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหร่ียังทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบ หืด หรือ
โรคภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวาการที่ผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไปก็
ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูสูดควัน
บุหร่ีนั้นเปนเด็ก สมควรที่จะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  
โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถานที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะหรือโดยวิธีอ่ืนๆ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕



8

สําเนาคูฉบับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.  ๒๕๔๐

เร่ือง กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
--------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๔) และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ   ๑   ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ืองกําหนดเครื่อง
หมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ขอ ๒ เครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ มีลักษณะ มีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาว  
เสนผาศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร โดยมีขอบสีฟากวางไมต่ํากวา ๑ เซนติเมตร มีรูปบุหร่ีและควัน
สีดําอยูตรงกลาง ขนาดกวางของบุหร่ีเทากับขนาดกวางของขอบสีฟา

ขอ ๓ เครื่องหมายของเขตปลอดบุหร่ีในสถานที่สาธารณะมีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาว เสนผา
ศูนยกลางยาวไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร โดยมีขอบสีแดงกวางไมต่ํากวา ๑ เซนติเมตร มีรูปบุหร่ีและควันสีดํา
อยูตรงกลางมีเสนทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกวางของบุหร่ีและเสนทึบสีแดงที่พาดทับบุหร่ีเทากับขนาดกวางของ
ขอบสีแดง และมีขอความ “หามสูบบุหร่ี ฝาฝนโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท” อยูใตปายวงกลม

ขอ  ๔   การแสดงเครื่องหมายตามขอ ๒ และขอ ๓ ตองแสดงโดยเปดเผย ณ บริเวณดังนี้
(๑) เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีใหแสดงไว ณ ทางเขาสถานที่สาธารณะนั้น และบริเวณอ่ืน

ใดภายในสถานที่สาธารณะนั้นซึ่งเห็นไดชัดเจน
(๒) เครื่องหมายเขตสูบบุหร่ีใหแสดงไว ณ บริเวณที่จัดใหเปนที่สูบบุหร่ี

.
...……….…………......
ราง
………สุมณฑา…….......
ิ 
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ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

(ลงชื่อ)     มนตรี  พงษพาณิช
            (นายมนตรี  พงษพาณิช)

                  รัฐมนตรีวาการทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๘๘ง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
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สําเนาคูฉบับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.  ๒๕๔๐

เร่ือง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๔๐

--------------------------
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ (๓) และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี

พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ    ๑   ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง สภาพและ

ลักษณะของเขตสูบบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๓๕

ขอ ๒ เขตสูบบุหร่ีบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวาง    
ภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหร่ีไมนอยกวา ๕๐ ลูกบาศกฟุต/นาที/คน

ขอ    ๓    เขตสูบบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้
 (๑) ไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง
 (๒) ไมอยูในบริเวณทางเขา-ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
 (๓) ไมอยูในบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น

ขอ ๔ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐

(ลงชื่อ)     มนตรี  พงษพาณิช
            (นายมนตรี  พงษพาณิช)
    รัฐมนตรีวาการทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๘๘ง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐



สําเนาคูฉบับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.  ๒๕๔๕

เร่ือง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
และกําหนดบริเวณหรือพื้นท่ีของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่

--------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และ  มาตรา ๕๐ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหจัดทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ือง กําหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดัง
กลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐

ขอ ๒  ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
(๑) รถยนตโดยสารประจําทาง
(๒) รถยนตโดยสารรับจาง
(๓) ตูโดยสารรถไฟที่มีระบบปรับอากาศ
(๔) เรือโดยสาร
(๕) เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ
(๖) ที่พักผูโดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
(๗) ลิฟตโดยสาร
(๘) ตูโทรศัพทสาธารณะ
(๙) รถรับสงนักเรียน

             (๑๐) โรงมหรสพ
             (๑๑) หองสมุด
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             (๑๒) รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม รานขายยา หรือสถานที่บริการ
อินเตอรเน็ตเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

             (๑๓) หางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือสถานที่จําหนายสินคาเฉพาะบริเวณที่มีระบบ
ปรับอากาศ

             (๑๔) สถานที่ออกกําลังกายเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
             (๑๕) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
             (๑๖) ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ
             (๑๗) สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงเฉพาะบริเวณที่มีระบบ

ปรับอากาศ
             (๑๘) สุขา
             (๑๙) ทาเทียบเรือสาธารณะ
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด

ขอ ๓ ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
(๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา
(๒) อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป
(๓) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน
(๔) สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
(๕) สนามกีฬาในรม

ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ีเวนแตบริเวณ 
หองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น

ขอ ๔ ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
(๑) อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒) บริเวณแสดงสินคาหรือนิทรรศการ เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ
(๓) สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ธนาคาร และสถาบันการเงิน
(๕) สํานักงานที่มีระบบปรับอากาศ
(๖) อาคารทาอากาศยาน

ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ีเวนแต
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(๑) บริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น
(๒) บริเวณที่จัดไวใหเปน “เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะ โดยสภาพ ลักษณะและมาตรฐาน

ของเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีเกี่ยวกับการระบายควันและอากาศ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด

ขอ ๕ ใหตูโดยสารรถไฟที่ไมมีระบบปรับอากาศ เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี

ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ีเวนแตตูที่จัดไว
ใหเปน “เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะ โดยสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ี
เกี่ยวกับการระบายควันและอากาศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด ซ่ึงจะตองมีจํานวน
ไมเกินรอยละ ๒๕ ของจํานวนตูที่ไมมีระบบปรับอากาศในขบวนนั้น

ขอ ๖ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(ลงชื่อ)  สุดารัตน  เกยุราพันธุ
      (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ)

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ 74 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2545



ับ

ปร
(

เร่ือง บัตรประจ
คุมครองส

--
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา

๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธ
ดังตอไปนี้

ขอ   ๑   ใหยกเลิกประกาศกระท
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒
บัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร

ขอ   ๒   บัตรประจําตัวพนักงาน
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่มีวาระการดํารง
ดํารงตําแหนง

ขอ   ๓   บัตรประจําตัวพนักงาน
ขอ   ๔   รูปถายที่ติดบัตรประจ

คําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด  ๒.๕ x ๓
ปฏิบัติราชการ  เครื่องแบบพิธีการ  เครื่อ
ทาน

ขอ  ๕  ใหปลัดกระทรวงสาธารณ
เจาหนาที่  สําหรับขาราชการสังกัดสวนก

ขอ  ๖  ใหผูวาราชการกรุงเทพมห
พนักงานเจาหนาที่  สําหรับผูบริหารกรุงเ

ขอ   ๗   ใหผูวาราชการจังห
เปนขาราชการซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงาน
ทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎ
การเมืองพัทยา

ประกาศ   ณ  วันที่   ๓๑   มีนาคม
สาํเนาคูฉบ
ะกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี  ๑๑  ) พ.ศ.  ๒๕๔๖
ําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติ
ุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
------------------------
 ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 
ารณสุข ออกประกาศกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไว

รวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
๕๓๕ วาดวยเร่ืองบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
ี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๕
เจาหนาที่ใหใชไดหกปนับแตวันออกบัตร เวนแตบัตรประจําตัว
ตําแหนงนอยกวาหกป ใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระการ

เจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทายประกาศกระทรวงนี้
ําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่น
.๐ เซนติเมตร คร่ึงตัว หนาตรง  ไมสวมหมวก  แตงเครื่องแบบ
งแบบเจาหนาที่ของรัฐที่ซ่ึงตนสังกัด  ชุดสากลหรือชุดไทยพระราช

สุขหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับพนักงาน
ลาง  ยกเวนขาราชการกรุงเทพมหานคร
านครหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับ
ทพมหานคร  และขาราชการกรุงเทพมหานคร
วัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  
ที่มีที่ตั้งในเขตจังหวัด ขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครองสวน
หมายวาดวยองคกรบริหารสวนตําบล  และกฎหมายวาดวยบริหารราช

   พ.ศ.  ๒๕๔๖

(ลงชื่อ)  สุดารัตน  เกยุราพันธุ
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      (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ)
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๑ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------------------------

(ดานหนา)

ครุฑ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕

กระทรวงสาธารณสุข

วันออกบัตร……../………/……  บัตรหมดอายุ……../……../……..

๘.๔ ซม.

(ดานหลัง)

เลขที่……………………………………….
ช่ือ…………………………………………

         รูปถาย ตําแหนง…………………………………..
   ขนาด ๒.๕ x ๓ ซ.ม. เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕

………………………………. ลายมือช่ือ…………………………..
    ลายมือช่ือผูถือบัตร                             ……………………………

๘.๔ ซ

๕.
๔ 
ซม

.
๕.
๔ 
ซม

.

ตรากระทรวง
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ับ

ปร
(ฉ

เรื่อง แตงตั้งพนักงา
คุมครองสุข

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาก

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทร
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ

ขอ ๒ ใหขาราชการสังกัดกระท
ตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏ
๒๕๓๕

(๑)     ปลัดกระทรวง
(๒)    รองปลัดกระท
(๓)     อธิบดีกรมการ
(๔)     อธิบดีกรมควบ
(๕)     อธิบดีกรมพัฒ
(๖)     อธิบดีกรมวิทย
(๗)     อธิบดีกรมสน
(๘)     อธิบดีกรมสุขภ
(๙)     อธิบดีกรมอนา

              (๑๐)   เลขาธิการ
              (๑๑)   ผูตรวจราช
              (๑๒)  รองอธิบด
สาํเนาคูฉบ
ะกาศกระทรวงสาธารณสุข
บับที่  ๑๒ ) พ.ศ.  ๒๕๔๖
นเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ารกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

วงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๖)  เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติ
ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่ ๙   มิถุนายน  ๒๕๔๐

รวงสาธารณสุข ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ซ่ึงดํารงตําแหนง
ิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.

สาธารณสุข
รวงสาธารณสุข
แพทย
คุมโรค
นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
าศาสตรการแพทย
ับสนุนบริการสุขภาพ
าพจิต
มัย
คณะกรรมการอาหารและยา
การกระทรวงสาธารณสุข
ีกรมการแพทย
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              (๑๓)  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๑๔)   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(๑๕)   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๑๖)   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๑๗)   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๑๘)   รองอธิบดีกรมอนามัย
(๑๙)   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๐)   เลขานุการกรม  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ผูอํานวยการศูนย
           และผูอํานวยการสถาบันในสังกัดกรมการแพทย
(๒๑)   เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน
            ควบคุมโรค และผูอํานวยการสํานักในสังกัดกรมควบคุมโรค
(๒๒)   ผูอํานวยการโรงพยาบาล   ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต   ผูอํานวยการสถาบัน
            และผูอํานวยการสํานักในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(๒๓)   ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ และผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
            ภาคประชาชน  กองสนับสนุนการบริการสุขภาพ
(๒๔)   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ   และผูอํานวยการสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม
            กรมอนามัย
(๒๕)   หัวหนากลุมควบคุมการบริโภคยาสบู กรมควบคุมโรค
(๒๖)   เภสัชกร  และนิติกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๒๗)   นิติกร กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย ตั้งแตระดับ ๕
            ขึ้นไป
(๒๘)   นักวิชาการสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  ตั้งแตระดับ ๕  ขึ้น

ไป
(๒๙)   นักวิชาการสาธารณสุข   สํานักสงเสริมสุขภาพ   และสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม
           กรมอนามัย ตั้งแตระดับ ๕  ขึ้นไป
(๓๐)  นักวิชาการสาธารณสุข   กลุมงานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ

สมุนไพร
          กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   ตั้งแตระดับ ๕   ขึ้นไป
(๓๑)  นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้น

ไป

ขอ ๓ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค  หรือสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานกังานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่
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เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มี
อํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(๑)    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๒)   ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓)   ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔)   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑–๑๒ กรมควบคุมโรค
(๕)   ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๖)   ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตเขต ๑–๑๓ กรมสุขภาพจิต
(๗)   ผูอํานวยการศูนยอนามัย  กรมอนามัย
(๘)   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไปและผูอํานวยการ
        โรงพยาบาลชุมชน
(๙)    ผูอํานวยการศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย

              (๑๐)  ผูอํานวยการศูนยมหาวชิราลงกรณ  ธัญญะบุรี  สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการ
แพทย

              (๑๑)  หัวหนาศูนยติดตอนําโดยแมลงและหัวหนาดานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
สํานัก
           งานปองกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
                           (๑๒)  แพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกรประจําสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัด

          ตั้งแตระดับ ๕   ขึ้นไป
(๑๓)  แพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ประจําโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
          และโรงพยาบาลชุมชน  ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๑๔)  แพทย เภสชักร ตั้งแตระดับ ๕ เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ๗ ประจําสํานักงาน
          ปองกันควบคุมโรคที่ ๑–๑๒
(๑๕)  นักวิชาการสาธารณสุข   กลุมโรคไมติดตอ     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑–

๑๒
           ตั้งแตระดับ ๕   ขึ้นไป
(๑๖)  นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนยอนามัย  สํานักสงเสริมสุขภาพ และสํานักอนามัย
          ส่ิงแวดลอม  กรมอนามัย  ตั้งแตระดับ ๕   ขึ้นไป
(๑๗)  สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาสถานีอนามัย
(๑๘)  นักวิชาการสาธารณสุขและเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจําสํานักงาน
          สาธารณสุข อําเภอ  ตั้งแตระดับ ๕   ขึ้นไป
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ขอ ๔ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้
เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕
เฉพาะในสวนราชการในสังกัดหรือในความดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(๑)   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒)   ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
(๓)    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(๔)    รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
(๕)    ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                            (๖)    อธิบดีกรมสามัญศึกษา
                            (๗)    อธิบดีกรมอาชีวศึกษา

 (๘)    อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 (๙)    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 (๑๐)  เลขาธิการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
 (๑๑)  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
 (๑๒)  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

    (๑๓)  อธิการบดีสถาบันราชภัฏทุกแหง
 (๑๔)  รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตทุกแหง
 (๑๕)  ศึกษาธิการจังหวัด
 (๑๖)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด
 (๑๗)  ผูอํานวยการ  สถาบัน  โรงเรียน  สังกัดกรมอาชีวศึกษา
 (๑๘)  ผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา
 (๑๙)  ผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
 (๒๐)  ผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
 (๒๑)  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
 (๒๒)  ศึกษาธิการอําเภอ
 (๒๓)  ผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

ขอ ๕ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนหนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจ
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

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

ขอ ๖  ใหขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่  เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕       เฉพาะในเขตทองที่ที่มี
อํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

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

           (๑๑)   ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข
          (๑๒)   ผูอํานวยการกองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
          (๑๓)   ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา
          (๑๔)   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
          (๑๕)   ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
          (๑๖)   ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
          (๑๗)  รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
          (๑๘)   ผูอํานวยการเขต
          (๑๙)    ผูชวยผูอํานวยการเขต
          (๒๐)   หัวหนาฝาย  ในกองอนามัยส่ิงแวดลอม  กรุงเทพมหานคร
          (๒๑)   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  กรุงเทพมหานคร
          (๒๒)   หัวหนาฝายเทศกิจ  สํานักงานเขต  กรุงเทพมหานคร
          (๒๓)  นักวิชาการสุขาภิบาล เจาหนาที่อนามัย ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

กรุงเทพมหานคร
        ตั้งแตระดับ ๕  ขึ้นไป



19

                       (๒๔)   นักวิชาการสุขาภิบาล   เจาหนาที่อนามัย   กองอนามัยส่ิงแวดลอม
กรุงเทพมหานคร

        ตั้งแตระดับ ๕  ขึ้นไป
          (๒๕)   เจาพนักงานปกครอง  เจาหนาที่ปกครอง  ฝายเทศกิจ  กรุงเทพมหานคร

        ตั้งแตระดับ ๕  ขึ้นไป

ขอ ๗  ใหขาราชการสังกัดเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  และองคการบริหาร
สวนตําบล  ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้แลวแตกรณีเปนพนักงานเจาหนาที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕    เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ

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

                           (๖)      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
                           (๗)      ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม
                           (๘)      ผูอํานวยการสํานักวชิาการและแผนงาน
                           (๙)      ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการแพทย
                         (๑๐)    ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
             (๑๑)    ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการศึกษา

           (๑๒)    ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสวัสดิการสังคม
                         (๑๓)    ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองวิชาการและแผนงาน
                         (๑๔)    ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล
                         (๑๕)    หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข
                         (๑๖)     นายแพทย   พยาบาลวิชาชีพ   นักวิชาการสุขาภิบาล  ตั้งแตระดับ  ๕
ขึ้นไป
                         (๑๗)    นกัวิชาการสงเสริมสุขภาพ  เจาพนักงานเทศกิจ  ตั้งแตระดับ ๕  ขึ้นไป

            (๑๘)    นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
            (๑๙)    ปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

             (๒๐)    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
                          (๒๑)     นักวิชาการสุขาภิบาล  นักบริหารงานสาธารณสุข  และพยาบาลวิชาชีพ
ประจํา

องคการบริหารสวนตําบล
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(๒๒)    นายกและรองนายกเมืองพัทยา
(๒๓)    ปลัดและรองปลัดเมืองพัทยา
(๒๔)    ผูอํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา
(๒๕)    หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข   หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย

หัวหนางานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  กองอนามัยและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา
             (๒๖)    นักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม     กองอนามัยและสิ่งแวด
ลอม

เมืองพัทยา   ตั้งแตระดับ  ๕  ขึ้นไป

(๒๗)    เจาพนักงานสงเสริมสขุภาพ   กองอนามัยและสิ่งแวดลอม   เมืองพัทยา
ตั้งแตระดับ  ๕  ขึ้นไป

ขอ ๘  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

      ประกาศ  ณ   วันที่   ๓๑    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๖

(ลงชื่อ)  สุดารัตน  เกยุราพันธุ
      (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ)

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
 NON-SMOKERS’HEALTH PROTECTION ACT B.E. 2535 (1992)

ลําดับ
numb

er

มาตรา
sectio

n

บทบัญญัติ
Act

มาตรา
secti

on

โทษ
peualty

1. 5(1) จัดใหสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของสถานที่
สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี
to arrange any part or all of the
public places as the smoking and
non-smoking areas

11 ปรับไมเกิน 20,000 บาท
shall be subject to a
fine not exceeding
twenty thousand
baht

5(2) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะและมาตรฐาน
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
to arrange the smoking area to
have such condition,nature and
standard as designated by the
Minister

11 ปรับไมเกิน 10,000 บาท
shall be subject to a
fine not exceeding
ten thousand baht

5(3) จัดใหมีเครื่องหมายเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมมนตรีกําหนด
arrange for the signs in the
smoking or non-smoking areas in
accordance with the criteria and
procedures designated by the
Minister

11 ปรับไมเกิน 2,000 บาท
shall be subject to a
fine not exceeding
two thousand baht

6 หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี
No person shall be allowed to
smoke in a non-smoking area

12 ปรับไมเกิน 2,000 บาท
shall be subject to a
fine not exceeding
two thousand baht

7 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่
สาธารณะ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัตินี้
The authority shall have the
power to enter such public places

13 จําคุกไมเกิน 1 เดือน
หรือปรับไมเกิน 2,000
บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
shall be subject to
an imprisonment
not exceeding one
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as published by the Minister
under section 4(1) and (2) during
sunrise and sunset of working
hours of such places for
inspection of supervision of the
implementation of this Act

month or a fine not
exceeding two
thousand baht or
both
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พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  พ.ศ. ๒๕๓๕

ท่ีปรึกษา
นายแพทยจรัล  ตฤณวุฒิพงษ : อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทยณรงค  สหเมธาพัฒน : รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทยอภิชาติ  เมฆมาสิน : ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ

คณะดําเนินงาน
นายแพทยชัยรัตน  เตชะไตรศักดิ์ นางสาวปณฑิณี  ตัณฑศรีสุวรรณ
นางสาวจุรีย  อุสาหะ นางสาวเศรณีย  จุฬาเสรีกุล
นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นางนวพรรณ  สันตยากร

พิมพครั้งที่ 4 : เมษายน  พ.ศ. 2546   จํานวน  25,000  เลม

พิมพท่ี : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
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