
ไขขอของใจ

ใหถูกกฎหมาย

จัดเขตปลอดบุหรี่
เขตสูบบุหรี่อยางไร
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1.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
(1) คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
(3) สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานบริการสุขภาพทุกประเภท

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บังคับวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง กำหนดประเภทหรือช่ือของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทำงาน

และยานพาหนะ ใหสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะ
เปนเขตปลอดบุหร่ี หรือเขตสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2561

(มีผลใชบังคับวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2562)
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กำหนดใหสถานท่ีดังตอไปน้ีเปน “เขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด”

ไมวาจะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม รวมท้ังระยะ 5 เมตร
จากทางเขา - ออกของสถานท่ี ไดแก

มาตรา 41 การกำหนดเขตปลอดบุหร่ี

      ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีอํานาจประกาศประเภทหรือชือ่
ของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะ
ให้ส่วนหนึง่ส่วนใดหรือทัง้หมดของสถานทีแ่ละยานพาหนะ
ดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่
     รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ อาจกําหนดให้มีเขตสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ตามวรรคหนึ่งก็ได้
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1.2 สถานศึกษา หรือสถานทีเ่พ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(1) สถานรับเลีย้งเด็กก่อนวัยเรียน
(2) สถานศึกษาระดับทีต่ํ่ากว่าอุดมศึกษา
(3) สถานกวดวิชา สถานทีส่อนกีฬา ดนตรี
ขับร้อง การแสดง ศิลปะปอ้งกันตัว ศิลปะ
ภาษา และสถานทีที่ป่ระกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

1.3 สถานทีส่าธารณะอืน่ ๆ 
(1) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม
มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
(2) สนามเด็กเล่น หรือสถานทีใ่ห้บริการ
สําหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน

กรณีสถานทีด่ังกล่าวมีทางเข้า - ออกอย่างชัดเจน ให้วัดระยะจากขอบทางเข้า - ออก
ทั้งสองด้าน ออกไป 5 เมตร 

กรณีสถานทีด่ังกล่าวไม่มีทางเข้า - ออกอย่างชัดเจน หรือเข้า - ออกได้ทุกทิศทาง
ให้วัดระยะเฉพาะจากขอบทางเข้า - ออกทีผู่้ดําเนินการกําหนดให้เป็นทางเข้า - ออกหลัก
ออกไป 5 เมตร

กำหนดใหสถานท่ีดังตอไปน้ีเปน
“เขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด”

ไมวาจะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม ไดแก
2

2.1 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(1) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ
(2) สถานทีใ่ห้บริการอบความร้อน อบไอน้ํา อบสมุนไพร
(3) สถานประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ กิจการนวด
เพ่ือสุขภาพหรือกิจการนวดเพ่ือความงาม
หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
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2.2 สถานศึกษา หรือสถานทีเ่พ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(1) สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้
(2) หอศิลป ์พิพิธภัณฑ์ หรือสถานทีจั่ดแสดงศิลปวัฒนธรรม
(3) ห้องสมุดสาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน

2.3 สถานทีส่าธารณะทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนั
2.3.1 สถานทีอ่อกกําลังกาย หรือเล่นกีฬา ทัง้ในร่มและกลางแจ้ง
(1) สนามกีฬา สถานการกีฬา หรือสถานทีส่ําหรับแข่งขันกีฬา
(2) อัฒจนัทร ์หรอืสถานทีท่ีจ่ดัไว้สาํหรบัดกูฬีา
(3) โรงยิมเนเซียม ฟติเนส โยคะ สถานทีอ่อกกําลังกาย
(4) สถานทีฝึ่กซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ 
(5) สระว่ายนํ้า

2.3.2 สถานทีใ่ห้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง
(1) สถานีบริการน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทัง้สถานี
บริการน้ํามันเชือ้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชือ้เพลิง
(2) ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ตู้กดเงินอัตโนมัติ หรือตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ
(3) สถานทีจํ่าหน่ายอาหาร เครือ่งดืม่ หรืออาหารและเครือ่งดืม่ทีมี่ระบบปรับอากาศ 
(4) สถานเสริมความงาม หรือสถานทีใ่ห้บริการด้านความงาม
(5) อู่ซ่อมรถ ศูนย์รถยนต์ หรือสถานทีใ่ห้บริการด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
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(6) อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร อาคารจอดรถชัว่คราว
(7) ร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และร้านขายยา
(8) ร้านตัดผม ร้านตัดเสือ้ ร้านซักรีด หรือร้าน สถานที ่หรือจุดให้บริการ
ซักอบผ้าอัตโนมัติ หรือร้าน สถานที ่หรือจุดทีใ่ห้บริการในลักษณะอืน่ใด 
(9) โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือสถานทีแ่สดงมหรสพชัว่คราว
(10) สถานทีบ่ริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือเกมทุกประเภท
(11)  สถานทีใ่หบ้รกิารคาราโอเกะ หรอืสถานบันเทิงอืน่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน
และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

2.3.3 สถานทีส่าธารณะอืน่ 
(1) สถานทีท่างศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานทีส่ําหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชือ่ของศาสนา ลัทธิ หรือนิกายต่าง ๆ 
(2) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์ ผู้หญิง ผู้ชรา
ผู้พิการ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการ
ในลักษณะเดียวกัน
(3) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สัตว์ หรือสมาคม มูลนิธิ
หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
(4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก สวนนํ้า
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(5) สถานทีจั่ดนิทรรศการ ประชุม อบรม หรือสัมมนา
(6) สถานทีสํ่าหรับจัดงานเลีย้ง หรือสันทนาการ
(7) ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ํา ตลาดถนนคนเดิน
หรือสถานทีที่จั่ดไว้ให้ผู้ค้ามาชุมนุมเพ่ือจัดแสดง
และจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจัด
เป็นประจําทุกวัน ตามวันเวลาทีก่ําหนดหรือเป็นครัง้คราว
(8) ห้อง ตู้ หรือยานพาหนะทีใ่ห้บริการสุขาสาธารณะ
(9) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ หรือสถานทีใ่ห้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะ 
(10) ลิฟต์โดยสารของสถานทีส่าธารณะทุกประเภท

2.4 ยานพาหนะและสถานทีพั่กเพ่ือรอยานพาหนะ
2.4.1 ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม
(1) รถโดยสารประจําทาง
(2) รถแท็กซี ่รถยนต์ส่วนบุคคลทีใ่ห้บริการในลักษณะเดียวกัน
(3) รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถสามล้อรับจ้าง
(4) รถตู้โดยสาร
(5) รถโรงเรียน ยานพาหนะทุกประเภททีใ่ช้รับส่งนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา
(6) ยานพาหนะรับส่งบุคลากร พนักงาน คนงาน ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ของรัฐ รวมทัง้ของเอกชน
(7) รถบรรทุกคนโดยสาร
(8) รถม้า หรือรถทีใ่ช้สัตว์อืน่ลากจูงเพ่ือโดยสาร
(9) กระเช้าโดยสาร
(10) เรือโดยสาร เรือสําราญ แพโดยสาร แพขนานยนต์
(11) รถฉุกเฉิน รถดับเพลิง รถพยาบาล หรือรถอืน่ทีไ่ด้รับ
อนุญาตจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอืน่ 
(12) รถไฟ รถไฟฟา้ รถไฟใต้ดิน รถราง
(13) เครือ่งบิน หรืออากาศยาน เรือเหาะ (Zeppelin)
(14) ยานพาหนะสาธารณะอืน่ใด ทัง้ประเภทประจําทางและไม่ประจําทาง



2.4.2 จุดพักคอยยานพาหนะ หรือสถานทีใ่นลักษณะเดียวกันทีใ่ช้สําหรับ
รอยานพาหนะสาธารณะซึง่ไม่ได้ตัง้อยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

(1) ปา้ยรถโดยสารประจําทางและพ้ืนทีโ่ดยรอบ
ของปา้ยรถโดยสารประจําทางในระยะรัศมี
3 เมตร จากเสากลาง หรือจากส่วนขอบริมสุด
ของทีพั่กผู้โดยสาร แล้วแต่กรณี
(2) ท่าเทียบเรือ ท่ารับส่งคนโดยสาร
(3) จุดพักคอยรับส่งผู้โดยสารของรถตู้ แท็กซี่
รถสองแถว รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์
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3
กำหนดใหสถานท่ีดังตอไปน้ีเปน

“เขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด” ไมวาจะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม
แตสามารถจัดใหมี “เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะได

ในพ้ืนท่ีนอกอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง ไดแก 

3.1 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.2 สถานทีร่าชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ
3.3 ท่าอากาศยาน
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4

กำหนดใหสถานท่ีดังตอไปน้ีเปน
“เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะสวนท่ีระบุ” รวมถึงระยะ 5 เมตร
จากพ้ืนท่ีท่ีระบุ หรือจากประตู หนาตาง ทางเขา

ทางออก ทอหรือชองระบายอากาศ ไดแก

4.1 พ้ืนทีภ่ายในและดาดฟา้ของอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสร้างของ 
(1) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
(2) สถานทีทํ่างานของเอกชน 
(3) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการทีมี่การผลิตสินค้า
(4) สนามกอล์ฟ
(5) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ
โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน

4.2 พ้ืนทีภ่ายในและดาดฟา้ของอาคาร โรงเรือน พ้ืนทีใ่ต้หลังคา
และบริเวณชานชาลาของ
(1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(2) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา้ สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถราง
(3) ท่าเรือโดยสาร
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4.3 บริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานทีส่ําหรับ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดินภายในอาคาร
โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสร้างของ
(1) อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม 
(2) ห้องเช่า หอพัก แมนชัน่ อพาร์ทเมนต์ คอร์ท
หรือสถานทีใ่ห้บริการในลักษณะเดียวกัน
(3) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์
หรือสถานทีพั่กตากอากาศในลักษณะเดียวกัน

4.4 บริเวณที่จําหน่ายหรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ของสถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

RECEPTION

การวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดจากพ้ืนที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง
ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ ออกไป 5 เมตร

RESTAURANT



มาตรา 43 สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่

9

1. มีเครือ่งหมายเขตปลอดบุหรี่
แสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน

3. มีสภาพหรือลักษณะอืน่ใด
ตามทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

2. ปราศจากอุปกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวก
ในการสูบบุหรี่

1. มีเครือ่งหมายเขตสูบบุหรี ่แสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน
2. ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที ่/ ยานพาหนะ
หรือในบริเวณอืน่ใดอันเปิดเผยเห็นได้ชัด
3. มีพ้ืนทีเ่ป็นสัดส่วนชัดเจน มีการระบายอากาศทีเ่หมาะสม
และไม่มีลักษณะทีอ่าจกอ่ให้เกดิความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อืน่
4. แสดงสือ่รณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
5. มีสภาพและลักษณะอืน่ใด ตามทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

      ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่
เป็นเขตสูบบุหรีที่ก่ําหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง

มาตรา 42 การหามสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี

มาตรา 44 สภาพและลักษณะเขตสูบบุหร่ี

ให้ผู้ดําเนินการจัด "เขตปลอดบุหรี"่ ให้มีสภาพและลักษณะ ดังนี้

ให้ผู้ดําเนินการจัด "เขตสูบบุหรี"่ ให้มีสภาพและลักษณะ ดังนี้
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เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่

เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

แสดงอักษรข้อความขนาดใหญ่

เห็นได้ชัดเจนว่า "ห้ามสูบบุหรี่

ฝา่ฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย"

หรือข้อความอืน่ในทํานองเดียวกนั

พ้ืนผิว พ้ืนหลัง หรือสีพ้ืนหลัง

ต้องทําให้เห็นสัญลักษณ์

เขตปลอดบุหรีแ่ละข้อความ

ได้อย่างชัดเจน

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลม

ไม่น้อยกว่า 100 มม. (10 ซม.)

(วัดจากขอบนอกสุด)

แสดงอกัษรข้อความขนาดใหญ่

เห็นได้ชัดเจนว่า "เขตสบูบหุรี”่

หรอืขอ้ความอืน่ในทาํนองเดยีวกนั

พ้ืนผิว พ้ืนหลัง หรือสีพ้ืนหลัง

ต้องทําให้เห็นสัญลักษณ์

เขตสูบบุหรีแ่ละข้อความ

ได้อย่างชัดเจน

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลม

ไม่น้อยกว่า 70 มม. (7 ซม.)

และไม่เกิน 100 มม. (10 ซม.)

(วัดจากขอบนอกสุด)

      เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1)
หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ที่ผู้ดําเนินการจัดให้มี
ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

เฉพาะกรณยีานพาหนะสาธารณะ
- เสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงกลม
ไมน่อ้ยกวา่ 50 มม. (5 ซม.)
(ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 2 ของขนาดสญัลกัษณ์
ทีต่ดิแสดง ณ สถานทีส่าธารณะ)
- จะแสดงอกัษรขอ้ความ หรอืไมก่ไ็ด้

มาตรา 45 เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมาย

เขตปลอดบุหร่ี และเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี พ.ศ. 2561
(มีผลใชบังคับวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561)



เครือ่งหมายเขตปลอดบุหรีจ่ะเป็นสต๊ิกเกอร์ แผ่นปา้ย หรือวัสดุอืน่ใดก็ได้

เครือ่งหมายเขตปลอดบุหรีที่จ่ะใช้ติดแสดง ณ สถานทีซึ่ง่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี ่ดังนี้

1. เขตปลอดบุหรีท่ัง้หมด ไม่ว่าจะมีรัว้ล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ระยะ 5 เมตร
จากทางเข้า – ออกของสถานที่
2. เขตปลอดบุหรีเ่ฉพาะส่วนทีร่ะบุ รวมถึงระยะ 5 เมตรจากพ้ืนทีท่ีร่ะบุ
หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ

ต้องแสดงข้อความขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนว่า “ห้ามสูบบุหรีใ่นระยะ 5 เมตร”
หรือข้อความอืน่ในทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่
ในบริเวณนัน้ครอบคลุมถึงระยะห่างดังกล่าว

OPEN

BURGERSBURGERS

ห้างสรรพสินค้า

Nur���y

OPEN

Music School

No smoking within 5 meters of this building.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of this building.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of any door,
window, entrance, exit and ventilator.

Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of any door,
window, entrance, exit and ventilator.

Fine 5,000 Baht.



1.1 ทางเข้าหลักของสถานที่
1.2 บริเวณพ้ืนทีน่อกอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสร้างของสถานที่
ในจํานวนทีเ่หมาะสม
1.3 ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสร้างของสถานที่
1.4 ภายในและดาดฟา้ของอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสร้างของสถานที่
ในจํานวนทีเ่หมาะสม

การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่

1. สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมด
ซึง่ใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน
หรือสิง่ปลูกสร้าง บริเวณทีจั่ดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมี
รัว้ล้อมหรือไม่กต็าม เป็นเขตปลอดบุหรี ่ต้องติดแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบุหรี่
ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ

สนาม
เด็กเล่น

ทางเข้า
ออก

ทางเข้า
ออก

ทางเข้า
ออก

ทางเข้า
ออก

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit
Fine 5,000 Baht

No smoking within 5 meters of any door,
window, entrance, exit and ventilator

Fine 5,000 Baht

No smoking within 5 meters of entrance and exit
Fine 5,000 Baht



2. สถานทีส่าธารณะทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนดให้พ้ืนทีเ่ฉพาะส่วนทีร่ะบุไว้
ของสถานทีนั่น้เป็นเขตปลอดบุหรี ่ต้องติดแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบุหรี่
ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ

2.1 ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน พ้ืนทีใ่ต้หลังคา หรือสิง่ปลูกสร้าง
ของสถานที่
2.2 ภายในและดาดฟา้ของอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสร้างของสถานที่
ในจํานวนทีเ่หมาะสม
2.3 กรณียานพาหนะ ให้ติดแสดงในจํานวนทีเ่หมาะสมภายในยานพาหนะ

BURGERSBURGERS

OPEN

No smoking within 5 meters of any door,
window, entrance, exit and ventilator.

Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of any door,
window, entrance, exit and ventilator.

Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit
Fine 5,000 Baht

No smoking within 5 meters of entrance and exit
Fine 5,000 Baht

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.

No smoking within 5 meters of entrance and exit.
Fine 5,000 Baht.



การติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

ต้องติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณทีจั่ดให้เป็นเขตสูบบุหรี่
กรณีเขตสูบบุหรี่มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่
ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรีดั่งกล่าวด้วย

มหาวทิยาลัยสีขาว

มหาวทิยาลัยสีขาว

มีหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปราม
หรือดําเนินการอืน่ใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี่

ผู้ดําเนินการ หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของสถานทีส่าธารณะ สถานทีทํ่างาน
หรือยานพาหนะทีเ่ป็นเขตปลอดบุหรี่

มาตรา 46 หนาที่ของผูดำเนินการ 

เครือ่งหมายเขตสูบบุหรีจ่ะเป็นสต๊ิกเกอร์ แผ่นปา้ย หรือวัสดุอืน่ใดก็ได้



บทกำหนดโทษ (มาตรา 67 - 70)

ร้องเรียนเรื่อง
บุหรี่และสุรา

LawcenterDDC

Lawcenter_DDC@hotmail.com0 2590 3322

0 2590 3318

https://tas.go.thScan me

1. ผู้ใดสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
2. ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่จัดให้เขตปลอดบุหรีห่รือเขตสูบบุหรี่
มีสภาพและลักษณะตามทีก่ฎหมายกําหนด ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3. ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่จัดให้มีเครือ่งหมายเขตปลอดบุหรีห่รือเขตสูบบุหรี่
ตามลักษณะและวิธีการในการแสดงตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
4. ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปราม
หรือดําเนินการอืน่ใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี่
ปรับไม่เกิน 3,000 บาท


