เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใ หกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง กําหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง กําหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่
ขอ ๒ ใหสถานที่ดังตอไปนี้ เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
โดยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
(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 หรือสถานที่รัก ษาพยาบาลทั้ งคนและสั ตว ประเภทที่ไ มรับ ผูปว ย
หรือสัตวไวคางคืน
(๑๓) อาคารสถานประกอบกิจการการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ
(๑๔) อาคารสถานประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ กิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ
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) โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา
(๒๑) ศาสนสถาน หรือ สถานที่ป ระกอบศาสนกิ จในนิกาย หรือศาสนาตา ง ๆ
เฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
(๒๒) สถานที่สาธารณะตอไปนี้ เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
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๒๒.๑ สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป
๒๒.๒ หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ
๒๒.๓ รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม
๒๒.๔ สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ
๒๒.๕ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด
คอนโดมิเนียม คอรท หรืออพารทเมนต
๒๒.๖ สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่
จัดเลี้ยงทั้งหมด ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง
ดังนี้
(๑) สถานที่ จํ า หน า ยอาหาร เครื่ อ งดื่ ม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
หรือสถานที่จั ดเลี้ยง เฉพาะที่ เปน หรื ออยูภ ายในสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๓)
แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) สถานที่ จํ า หน า ยอาหาร เครื่ อ งดื่ ม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
หรือสถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริ ก าร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่ ง แกไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดหามบุคคลผูที่มีอายุตํา่ กวา ๒๐ ปบริบูรณ ซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไป
ในสถานบริการระหวางเวลาทําการ โดยแสดงปายคําเตือนถาวรเปนภาษาไทยบนพื้นสีขาว ตัวอักษร
“สี่ พ ระยา” หรื อ ตั ว อั ก ษรอื่ น ที่ ใ กล เ คี ย ง สี แ ดง ขนาดไมน อ ยกวา ๒๐๐ พอยต มี ข อ ความว า
“ควันบุหรี่ฆาคนตายได” หรือ “ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด” อยางนอย ๑ ปาย ในบริเวณทางเขา
สถานที่นั้นที่เห็นไดอยางชัดเจน
สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่
จัดเลี้ยงที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการนั้น จะตองไมเปนสถานบริการที่ตั้งอยูในสถานที่สาธารณะ
ตามขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
ขอ ๓ ใหสถานที่ดังตอไปนี้ เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
โดยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตมีขอยกเวนบางประการ
(๑) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
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(๒) สถานที่ทํางานของเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ ยกเวน สถานที่ทํางาน
ที่เปนสถานบริการ ตามมาตรา ๓ แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ แตทั้งนี้จะตองไมเปนสถานบริการที่ตั้งอยู
ในสถานที่สาธารณะตามขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
(๓) สถานีขนสงผูโดยสารทุกประเภท รวมถึงทาอากาศยาน และทาเรือโดยสาร
(๔) สถานที่ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ แกสเชื้อเพลิง
(๕) มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
(๖) อุทยานหรือศูนยการเรียนรู สถานฝกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษา
สอนดนตรี - ขับรอง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะปองกันตัว และอื่นๆ
(๗) ธนาคาร สถาบันการเงิน
(๘) ศาสนสถาน หรื อ สถานที่ ป ระกอบศาสนกิ จ ในนิ ก าย หรื อ ศาสนาต า งๆ
ในสวนอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ
(๙) สถานที่ออกกําลังกายกลางแจง หรือสนามกีฬา
(๑๐) สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร
(๑๑) โรงพยาบาล หรือ สถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว ประเภทที่รับผูปวย
หรือสัตวไวคางคืน
(๑๒) สถานที่ ส าธารณะ ในข อ ๒ (๒๒.๑ ถึ ง ๒๒.๕) ในส ว นอื่ น ทั้ ง หมด
นอกเหนือจากบริเวณที่อยูในระบบปรับอากาศ
ทั้ ง นี้ ให ส ถานที่ ส าธารณะตามวรรคหนึ่ ง ไม เ ป น เขตปลอดบุ ห รี่ เฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่
สาธารณะนั้น เฉพาะที่ผูนั้นใชทํางานหรือพักเพียงผูเดียวเทานั้น
(๒) บริเวณที่จัดไวเปน “เขตสูบบุหรี่” เปนการเฉพาะ โดยสภาพและลักษณะของ
เขตสูบบุหรี่จะตองเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ซึ่งผูดําเนินการ
จะจัดใหมีเขตสูบบุหรี่หรือไมก็ได
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ขอ ๔ สถานที่สาธารณะใดที่ไมไดระบุวาคําวา “อาคาร” ใหหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งใช
ประกอบภารกิจนั้น ๆ ดวย จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม
สถานที่สาธารณะใดที่ไมมีหรือมิไดกําหนดขอบเขตไวเปน การแจงชัด ใหถือเอา
พฤติการณการสูบบุหรี่นั้น ๆ วาจะเปนการรบกวนผูอื่นหรือไมเปนหลัก
ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ใ หใชบังคับเมื่อพน กําหนด ๙๐ วัน นับแตวัน ถัดจากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

