
หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  (๔)  และมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๘  เร่ือง  กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 

ขอ ๒ เคร่ืองหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการ  ดังตอไปนี้   

  ๒.๑ เคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ี  มีลักษณะเปนวงกลมพื้นสีขาวมีขอบสีฟาหนา   
๑  ใน  ๑๐  ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  ที่มีความยาวรวมกันไมตํ่ากวา  ๑๐  เซนติเมตร  โดยมีรูปมวนบุหร่ี   
ซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลาง  ความกวางของมวนบุหร่ีซิกาแรตตองเทากับความหนาของขอบสีฟา  
และความยาวของมวนบุหร่ีซิกาแรตตองไมนอยกวา  ๒  ใน  ๓  ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  โดยใหมี
ขอความ  “เขตสูบบุหร่ี”  หรือขอความอื่นทํานองเดียวกัน  ดวยตัวอักษร  “อังสะนา  นิว”  (Angsana  New)  หรือ
ตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนตัวหนาสีแดง  มีขนาดไมนอยกวา  ๕๐  พอยด  ประกอบอยู
บริเวณใกลเคียงกับวงกลม 

  ๒.๒ การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ี  จะตองจัดแสดงไวโดยเปดเผย  และ
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  ภายในบริเวณสถานที่ที่ จัดไวเปนเขตสูบบุหร่ี  ในกรณีที่สถานที่
ดังกลาวมีชองทางเขาอยางชัดเจน   จะตองแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหร่ี  ณ  บริเวณ   ทางเขา   
ทุกชองทาง  ของสถานที่ดังกลาวดวย   

ขอ ๓ เคร่ืองหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหร่ี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
และวิธีการดังตอไปนี้   

  ๓.๑ สถานที่สาธารณะ  ประเภทกลางแจงหรือในสวนที่เปนบริเวณกลางแจง 
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   (๑) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  มีลักษณะเปนวงกลมพื้นสีขาวมีขอบ 

สีแดงหนา  ๑  ใน  ๑๐  ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  ที่มีความยาวรวมกันไมตํ่ากวา  ๑๐  เซนติเมตร  โดยมี

รูปมวนบุหร่ีซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลางและมีเสนสีแดงพาดทับ  ความกวางของมวนบุหร่ี 

ซิกาแรตและเสนสีแดงพาดทับตองเทากับความหนาของขอบสีแดง  และความยาวของมวนบุหร่ีซิกาแรต

ตองไมนอยกวา  ๒  ใน  ๓  ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  โดยใหมีขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษ

ปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  หรือขอความทํานองเดียวกัน  ดวยตัวอักษร  “อังสะนา  นิว”  (Angsana  New)  

หรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนสีแดง  มีขนาดไมนอยกวา  ๕๐  พอยด  ประกอบอยูบริเวณ

ใกลเคียงกับวงกลม 

   (๒) การแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหร่ี  จะตองจัดแสดงไวโดยเปดเผย  

และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  ในกรณีที่สถานที่ดังกลาวมีชองทางเขาอยางชัดเจน  จะตองแสดง

เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี  ณ  บริเวณ  ทางเขา  ทุกชองทาง  ของสถานที่ดังกลาวดวย   

  ๓.๒ สถานที่สาธารณะ  ประเภทอาคารหรือส่ิงกอสรางหรือในสวนที่เปนอาคาร

หรือส่ิงกอสราง   

   (๑) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ  ขอ  ๓.๑  (๑) 

   (๒) การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี  จะตองจัดแสดงไว  ณ  บริเวณ  

ทางเขา  ทุกชองทาง  ของสถานที่ดังกลาว   

  ๓.๓ สถานที่สาธารณะ   ประเภทที่ ต้ังอยูภายในอาคาร   ส่ิงกอสราง   หรือ

ยานพาหนะ  ใหมีเคร่ืองหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหร่ี  ๒  แบบ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ  ขอ  ๓.๑  (๑) 

  การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี  จะตองจัดแสดงไว  ณ  บริเวณ  ทางเขา 

ทุกชองทาง  ของสถานที่ดังกลาว   

   (๒) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  มีลักษณะเปนวงกลมพื้นสีขาวมีขอบ   
สีแดงหนา  ๑  ใน  ๑๐  ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  ที่มีความยาวรวมกันไมตํ่ากวา  ๕  เซนติเมตร  โดยมี
รูปมวนบุหร่ีซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลางและมีเสนสีแดงพาดทับ  ความกวางของมวนบุหร่ี 
ซิกาแรตและเสนสีแดงพาดทับตองเทากับความหนาของขอบสีแดง  และความยาวของมวนบุหร่ีซิกาแรต 
ตองไมนอยกวา  ๒  ใน  ๓  ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  โดยอาจจัดใหมีขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝน 
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มีโทษปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  หรือขอความอื่นทํานองเดียวกัน  ดวยตัวอักษร  “อังสะนานิว”  (Angsana  New) 
หรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนตัวหนาสีแดง  มีขนาดไมนอยกวา  ๒๕  พอยด  ประกอบอยู 
บริเวณใกลเคียงกับวงกลมก็ได 

  การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี  จะตองจัดแสดงไวโดยเปดเผยและสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน  ภายในบริเวณของสถานที่ดังกลาว 

  ๓.๔ สถานที่สาธารณะ  ประเภทที่เปนยานพาหนะ 
   (๑) เคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ  ขอ  ๓.๓  (๒) 
   (๒) การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี  จะตองจัดแสดงไวโดยเปดเผย  

และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  ภายในบริเวณยานพาหนะ   
กรณีหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดเครื่องหมาย

และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหร่ี  ซ่ึงตองแสดงไวภายในยานพาหนะเปนการเฉพาะ   
ใหผูดําเนินการไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

ขอ ๔ สถานที่สาธารณะที่กําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  แตมีขอยกเวนสําหรับ
บริเวณที่จัดเปนเขตสูบบุหร่ีไวเปนการเฉพาะ  ผูดําเนินการอาจจัดใหมีขอความ  “ยกเวน  บริเวณที่
จัดเปนเขตสูบบุหร่ี”  หรือขอความทํานองเดียวกัน  ประกอบอยูกับขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษ
ปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  ก็ได 

ขอ ๕ เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตาม  ขอ  ๓  ที่กําหนดใหมีขอความ  “หามสูบบุหร่ี 
ฝาฝนมีโทษปรับ  ๒,๐๐๐  บาท”  หรือขอความอ่ืนทํานองเดียวกัน  ผูดําเนินการอาจจัดใหมีขอความที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน  เปนภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอื่น  แสดงไว  ณ  สถานที่สาธารณะนั้นดวยก็ได 

ขอ ๖ เคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี  ตามขอ  ๒  และเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี  ตามขอ  ๓ 
ผูดําเนินการอาจจัดแสดงเปน  ปายถาวร  ปายแขวน   ปายต้ังโตะหรือปายสต๊ิกเกอร  ไดตามความ
เหมาะสมของสถานที่   

ขอ ๗ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มงคล  ณ  สงขลา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


