
หนา  ๑๑ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เร่ือง  กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผู ไมสูบบุหร่ี 
และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขต 
ปลอดบุหร่ี  รวมทั้งกําหนด  สภาพ  ลักษณะ  และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๑๕  แห งพระราชบัญญัติ 
คุ มครองสุขภาพของผู ไม สูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให กระทําได   โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เร่ือง  กําหนดชื่อ

หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ี  หรือเขตปลอดบุหร่ี 

  (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เร่ือง  กําหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม สูบบุหร่ี  และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นที่ของสถานที่ดังกล าวเปนเขตสูบบุหร่ี  หรือเขตปลอดบุหร่ี 

  (๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เร่ือง  กําหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม สูบบุหร่ี  และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นที่ของสถานที่ดังกล าวเปนเขตสูบบุหร่ี  หรือเขตปลอดบุหร่ี 

ขอ ๒ ใหสถานที่ดังตอไปนี้  เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผู ไม สูบบุหร่ี  
โดยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 

  (๑) ยานพาหนะโดยสารประจําทาง  หรือยานพาหนะโดยสารรับจาง   
  (๒) รถรับสงนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภท 
  (๓) ยานพาหนะโดยสารที่ใชในภารกิจที่เปนลักษณะสวนกลางของสวนราชการ   
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รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๔) ที่พักผูโดยสาร  หรือ  บริเวณที่ใชรอกอนหรือหลังการใชบริการยานพาหนะ

โดยสารทุกประเภท 
  (๕) ลิฟตโดยสาร 
  (๖) ตูโทรศัพทสาธารณะหรือบริเวณที่ใหบริการโทรศัพทสาธารณะ 
  (๗) สุขา  
  (๘) อาคารโรงมหรสพ   
  (๙) หองสมุด  
  (๑๐) หองประชุม  อบรม  หรือสัมมนา   
  (๑๑) อาคารรานขายยา 
  (๑๒) คลินิก  หรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว  ประเภทที่ไมรับผูปวย   

หรือสัตวไวคางคืน 
  (๑๓) อาคารสถานประกอบกิจการการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ 
  (๑๔) อาคารสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ   กิจการนวดเพื่อสุขภาพ   

หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย   
  (๑๕) อาคารสถานที่ใหบริการอบความรอน  อบไอน้ํา  หรือ  อบสมุนไพร 
  (๑๖) อาคารสถานที่ออกกําลังกายในรม  หรืออาคารสถานกีฬาในรม  แตไมรวมถึง

สถานกีฬาในรมที่เปนการเลนกีฬาสนุกเกอร  หรือบิลเลียต  ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๗  
(พ.ศ.  ๒๕๓๔)  ออกตามพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘ 

  (๑๗) อาคารอัฒจันทรดูกีฬาหรือการแสดง   
  (๑๘) สนามเด็กเลน 
  (๑๙) สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน  
  (๒๐) โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา 
  (๒๑) ศาสนสถาน  หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย  หรือศาสนาตาง  ๆ  

เฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ   
  ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง  เปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  
  (๒๒) สถานที่สาธารณะตอไปนี้  เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ  
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   ๒๒.๑ สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑสถาน  หรือหอศิลป  
   ๒๒.๒ หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ 
   ๒๒.๓ รานตัดผม  รานตัดเส้ือ  สถานเสริมความงาม   
   ๒๒.๔ สถานที่บริการคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  ตูเกมส  หรือตูคาราโอเกะ  
   ๒๒.๕ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม  รีสอรท  หอพัก  หองเชา  อาคารชุด

คอนโดมิเนียม  คอรท  หรืออพารทเมนต 
   ๒๒.๖ สถานที่จําหนายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  อาหารและเครื่องด่ืม  หรือสถานที่

จัดเลี้ยงทั้งหมด  ยกเว นสถานที่จําหนายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  อาหารและเครื่องด่ืม  หรือสถานที่จัดเลี้ยง  
ดังนี้ 

    (๑) สถานที่ จําหนายอาหาร   เค ร่ืองด่ืม   อาหารและเคร่ืองด่ืม   
หรือสถานที่จัดเลี้ยง  เฉพาะที่ เป นหรืออยู ภายในสถานบริการตามมาตรา  ๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)   
แห ง  พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซ่ึงแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

    (๒) สถานที่ จําหนายอาหาร   เค ร่ืองด่ืม   อาหารและเคร่ืองด่ืม   
หรือสถานที่จัดเลี้ยง  เฉพาะที่เปนหรืออยู ภายในสถานบริการตามมาตรา  ๓  (๔)  และ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ  พ.ศ.   ๒๕๐๙   ซ่ึงแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ   (ฉบับที่   ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ที่ไดหามบุคคลผูที่มีอายุตํ่ากวา  ๒๐  ปบริบูรณ   ซ่ึงมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไป
ในสถานบริการระหว างเวลาทําการ  โดยแสดงป ายคําเตือนถาวรเป นภาษาไทยบนพื้นสีขาว  ตัวอักษร  
“ส่ีพระยา”  หรือตัวอักษรอื่นที่ใกลเคียง  สีแดง  ขนาดไม น อยกว า  ๒๐๐  พอยต  มีข อความวา   
“ควันบุหร่ีฆาคนตายได”  หรือ  “ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด”  อยางนอย  ๑  ปาย  ในบริเวณทางเข า
สถานที่นั้นที่เห็นไดอยางชัดเจน  

    สถานที่จําหน ายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  อาหารและเครื่องด่ืม  หรือสถานที่
จัดเลี้ยงที่เปนหรืออยู ภายในสถานบริการนั้น  จะต องไม เป นสถานบริการที่ต้ังอยู ในสถานที่สาธารณะ  
ตามข อ  ๒  และขอ  ๓  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ 

ขอ ๓ ใหสถานที่ดังตอไปนี้  เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผู ไม สูบบุหร่ี  
โดยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  แตมีขอยกเวนบางประการ 

  (๑) สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  หนวยงานอื่นของรัฐ  
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  (๒) สถานที่ทํางานของเอกชน  เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ  ยกเวน  สถานที่ทํางาน
ที่เปนสถานบริการ  ตามมาตรา  ๓  แหง  พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซ่ึงแก ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แตทั้งนี้จะตองไม เปนสถานบริการที่ต้ังอยู 
ในสถานที่สาธารณะตามข อ  ๒  และขอ  ๓  ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับนี้ 

  (๓) สถานีขนสงผูโดยสารทุกประเภท  รวมถึงทาอากาศยาน  และทาเรือโดยสาร 
  (๔) สถานที่ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือ  แกสเชื้อเพลิง 
  (๕) มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา  ต้ังแตระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 
  (๖) อุทยานหรือศูนยการเรียนรู  สถานฝกอาชีพ  สถานกวดวิชา  สถานที่สอนภาษา  

สอนดนตรี  -  ขับรอง  สอนการแสดง  สอนศิลปะ  สอนกีฬา  สอนศิลปะปองกันตัว  และอื่นๆ  
  (๗) ธนาคาร  สถาบันการเงิน 
  (๘) ศาสนสถาน   หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย  หรือศาสนาตางๆ   

ในสวนอื่นทั้งหมด  นอกเหนือจากบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ 
  (๙) สถานที่ออกกําลังกายกลางแจง  หรือสนามกีฬา 
  (๑๐) สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนพฤกษศาสตร 
  (๑๑) โรงพยาบาล  หรือ  สถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว  ประเภทที่รับผูปวย

หรือสัตวไวคางคืน 
  (๑๒) สถานที่สาธารณะ   ในขอ  ๒  (๒๒ .๑  ถึง  ๒๒.๕)  ในสวนอื่นทั้งหมด  

นอกเหนือจากบริเวณที่อยูในระบบปรับอากาศ  
  ทั้งนี้  ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่งไม เปนเขตปลอดบุหร่ี  เฉพาะกรณี

ดังตอไปนี้  
  (๑) บริเวณหองพักสวนตัว  หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่

สาธารณะนั้น  เฉพาะที่ผูนั้นใชทํางานหรือพักเพียงผูเดียวเทานั้น 
  (๒) บริเวณที่จัดไวเปน  “เขตสูบบุหร่ี”  เปนการเฉพาะ  โดยสภาพและลักษณะของ

เขตสูบบุหร่ีจะตองเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด  ซ่ึงผูดําเนินการ
จะจัดใหมีเขตสูบบุหร่ีหรือไมก็ได  
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ขอ ๔ สถานที่สาธารณะใดที่ไมไดระบุวาคําวา  “อาคาร”  ใหหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงใช
ประกอบภารกิจนั้น  ๆ  ดวย  จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม  

  สถานที่สาธารณะใดที่ไมมีหรือมิไดกําหนดขอบเขตไวเปนการแจงชัด  ใหถือเอา
พฤติการณการสูบบุหร่ีนั้น  ๆ  วาจะเปนการรบกวนผูอื่นหรือไมเปนหลัก 

ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ให ใช บังคับเมื่อพนกําหนด  ๙๐  วัน  นับแต วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป นตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พินิจ  จารุสมบัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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