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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๑๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เร่ือง   กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  (๔)  และมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และ
มาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๘  )  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๑๕  
ตุลาคม  ๒๕๔๐  เร่ือง  กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 

ขอ ๒ เคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ี  มีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาว  เสนผาศูนยกลาง 
ยาวไมตํ่ากวา  ๑๐  เซนติเมตร  โดยมีขอบสีฟากวางไมตํ่ากวา  ๑  เซนติเมตร  มีรูปมวนบุหร่ีซิกาแรตและ
ควันสีดําอยูตรงกลาง  ขนาดกวางของมวนบุหร่ีซิกาแรตเทากับขนาดกวางของขอบสีฟา 

เคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ี  อาจจัดทําเปนปายถาวร  ปายแขวน  ปายต้ังโตะ  หรือปายสต๊ิกเกอร 
ขอ ๓ เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  มีลักษณะดังนี้ 
(๑) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  ซ่ึงตองแสดงไว  ณ  ทางเขาสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหร่ี

ซ่ึงมีที่ต้ังอยูภายในอาคารหรือส่ิงกอสราง  ใหมีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาวเสนผาศูนยกลางยาว 
ไมตํ่ากวา  ๑๐  เซนติเมตร  โดยมีขอบสีแดงกวางไมตํ่ากวา  ๑  เซนติเมตร  มีรูปมวนบุหร่ีซิกาแรตและ
ควันสีดําอยูตรงกลาง  มีเสนทึบสีแดงพาดทับ  ขนาดกวางของมวนบุหร่ีและเสนทึบสีแดงที่พาดทับมวนบุหร่ี
เทากับขนาดกวางของขอบสีแดง  และใหมีขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  
อยูใตปายวงกลม 

เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  อาจจัดทําเปนปายถาวร  ปายแขวน  หรือปายสต๊ิกเกอร 
(๒) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  ซ่ึงตองแสดงไวบริเวณสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหร่ี

ซ่ึงมีที่ต้ังอยูภายในอาคารหรือส่ิงกอสราง  ใหมีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาวเสนผาศูนยกลาง 
ยาวไมตํ่ากวา  ๕  เซนติเมตร  โดยมขีอบสีแดงกวางไมตํ่ากวา  ๐.๕  เซนติเมตร  มีรูปมวนบุหร่ีซิกาแรต
และควันสีดําอยูตรงกลาง  มีเสนทึบสีแดงพาดทับ  ขนาดกวางของมวนบุหร่ีและเสนทึบสีแดงที่พาดทับ
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มวนบุหร่ีเทากับขนาดกวางของขอบสีแดง  ทั้งนี้  อาจจัดใหมีขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ  
๒,๐๐๐  บาท”  หรือจัดใหมีภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกันเพียงอยางเดียวหรือกํากับเพิ่มเติมในปาย
ดวยก็ได 

เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  อาจทําเปนปายถาวร  ปายแขวน  ปายต้ังโตะ  หรือปายสต๊ิกเกอร 
(๓) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  ซ่ึงตองแสดงไวบริเวณสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหร่ี

นอกจากที่กําหนดใน  (๑)  และ  (๒)  ใหมีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาวเสนผาศูนยกลางยาวไมตํ่ากวา  
๑๐  เซนติเมตร  โดยมีขอบสีแดงกวางไมตํ่ากวา  ๑  เซนติเมตร  มีรูปมวนบุหร่ีซิกาแรตและควันสีดํา 
อยูตรงกลาง  มีเสนทึบสีแดงพาดทับ  ขนาดกวางของมวนบุหร่ีและเสนทึบสีแดงที่พาดทับมวนบุหร่ี
เทากับขนาดกวางของขอบสีแดง  และใหมีขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  อยูใตปาย
วงกลม 

เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  อาจจัดทําเปนปายถาวร  ปายแขวน  หรือปายสต๊ิกเกอร 
ขอ ๔ การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีตามขอ  ๒  และเครื่องหมายของเขตปลอดบุหร่ี

ตามขอ  ๓  ตองแสดงโดยเปดเผยซ่ึงบุคคลสามารถเห็นไดชัดเจน  ณ  บริเวณ  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีตามขอ  ๒  ใหแสดงไว  ณ  ทางเขาสถานที่จัดไวเปนเขตสูบบุหร่ีนั้น  

และบริเวณอื่นใดภายในเขตสูบบุหร่ี 
(๒) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ีตามขอ  ๓  (๑)  ใหแสดงไว  ณ  ทางเขาสถานที่สาธารณะ

ที่เปนเขตปลอดบุหร่ีทุกทาง 
(๓) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ีตามขอ  ๓  (๒)  และ  (๓)  ใหแสดงไวโดยเปดเผย 

ซ่ึงบุคคลสามารถเห็นไดชัดเจน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่หรือบริเวณนั้น  ๆ   
ขอ ๕ ในกรณีที่เขตปลอดบุหร่ีเปนสถานที่ซ่ึงมิไดกําหนดใหเปนการเฉพาะแกบุคคลที่เปน

คนไทยเทานั้นเขาใชบริการ  ผูดําเนินการอาจจัดใหมีเคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ีตามขอ  ๓  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ซ่ึงมีขอความที่มีความหมายเดียวกันกับ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”   
เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อใหบุคคลผูใชบริการไดทราบ  ทั้งนี้  จะเปน
ขอความภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเปนการเพิ่มเติมเพียงภาษาเดียวหรือกํากับภาษาไทยก็ได  ในกรณีที่
ขอความเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเพียงอยางเดียว  ผูดําเนินการจะตองจัดใหมีปายที่มีขอความ  
“หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  ที่เปนภาษาไทยอยูในเขตปลอดบุหร่ีจํานวนหนึ่งดวย 
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ขอ ๖ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พินิจ  จารุสมบัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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