
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ 
ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบหุร่ีและกําหนดบริเวณ 
หรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบหุร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑)  และ (๒)  และมาตรา ๑๕  แหง
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๘  และมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหจัดทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว  ดังตอไปนี ้

 
ขอ  ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ือง 

กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  และ
กําหนดบริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี ลงวันที่  ๑๕  
ตุลาคม  ๒๕๔๐ 

 
ขอ  ๒  ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้  เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหร่ี 
(๑)  รถยนตโดยสารประจําทาง 
(๒)  รถยนตโดยสารรับจาง 
(๓)๑  ตูโดยสารรถไฟ 
(๔)  เรือโดยสาร 
(๕)  เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 
(๖)๒ ที่พักผูโดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ และที่พักผูโดยสาร

รถไฟฟา 
(๗)  ลิฟตโดยสาร 
(๘)  ตูโทรศัพทสาธารณะ 

                                                 
๑ ขอ ๒ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนด
บริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

๒
 ขอ ๒ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนด
บริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙)  รถรับสงนักเรียน 
(๑๐)  โรงมหรสพ 
(๑๑)  หองสมุด 
(๑๒)  รานตัดผม  รานตัดเสื้อ  สถานเสริมความงาม  รานขายยา  หรือสถานที่

บริการอินเตอรเน็ตเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 
(๑๓)  หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  หรือสถานที่จําหนายสินคาเฉพาะบริเวณท่ี

มีระบบปรับอากาศ 
(๑๔)  สถานที่ออกกําลังกายเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 
(๑๕)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
(๑๖)  ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ 
(๑๗)๓  สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัด

เล้ียงเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ยกเวน 
(ก) สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานท่ี

จัดเลี้ยงที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

(ข) สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่
จัดเลี้ยงที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่ไดหามผูที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ ซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้น เขาไปในสถานบริการ
ระหวางเวลาทําการ โดยแสดงปายถาวรเปนภาษาไทยบนพื้นสีขาว ตัวอักษร “ส่ีพระยา” สีแดง 
ขนาดไมนอยกวา ๒๐๐ พอยต มีขอความ “หามผูที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป เขา” ในบริเวณทางเขา
สถานที่นั้นที่เห็นไดอยางชัดเจน 

สถานบริการที่มีสถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือ
สถานที่จัดเลี้ยงที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตาม (ก) และ (ข) จะตองไมเปนสถานบริการที่
ตั้งอยูในสถานที่สาธารณะตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ เร่ือง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดบริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด
บุหร่ี 

(๑๘)  สุขา 
(๑๙)  ทาเทียบเรือสาธารณะ 
(๒๐)๔  สถานที่เลนกีฬาโบวล่ิง 

                                                 
๓
 ขอ ๒ (๑๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนด
บริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๑)๕  บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม เฉพาะที่เปนระบบปรับอากาศ 
(๒๒)๖  สถานที่ซึ่งผูบริการไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดแผนไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ หรือไดรับยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล ตามที่กําหนดในมาตรา ๓ (๓) (ก) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒๓)๗  สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามที่กําหนดในมาตรา ๓ (๓) 
(ข) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาน
บริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ขณะทําการ  ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอด
บุหร่ีทั้งหมด 

 
ขอ  ๓  ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้  เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหร่ี 
(๑)๘  โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่ํากวาระดับอุดมศึกษาโดยครอบคลุมพื้นที่

ภายในบริเวณรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งหมด 
(๒)  อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑสถาน  หรือหอศิลป 
(๓)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
(๔)  สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน 

                                                                                                                                            
๔
 ขอ ๒ (๒๐) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง 

กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณหรือ
พ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

๕
 ขอ ๒ (๒๑) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘เรื่อง 

กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณหรือ
พ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

๖
 ขอ ๒ (๒๒) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘เรื่อง 

กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณหรือ
พ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

๗
 ขอ ๒ (๒๓) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘เรื่อง 

กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณหรือ
พ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

๘
 ขอ ๓ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนด
บริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  สนามกีฬาในรม 
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ขณะทําการ  ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอด

บุหร่ีเวนแตบริเวณหองพักสวนตัว  หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะ
นั้น 

 
ขอ  ๔  ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้  เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผู

ไมสูบบุหร่ี 
(๑)  อาคารของมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(๒)  บริเวณแสดงสินคาหรือนิทรรศการ  เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ 
(๓)  สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๔)  ธนาคาร  และสถาบันการเงิน 
(๕)  สํานักงานที่มีระบบปรับอากาศ 
(๖)  อาคารทาอากาศยาน 
ใหสถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ขณะทําการ  ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอด

บุหร่ีเวนแต 
(๑)  บริเวณหองพักสวนตัว  หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่

สาธารณะนั้น 
(๒)  บริเวณที่จัดไวใหเปน “เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะ โดยสภาพลักษณะและ

มาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีเก่ียวกับการระบายควันและอากาศ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
ขอ  ๕๙  (ยกเลิก) 
 
ขอ  ๖๑๐  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

                                                 
๙
 ขอ ๕ ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘เรื่อง กําหนดชื่อ

หรือประเภทของสถานที่สาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดบริเวณหรือพ้ืนที่ของ
สถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

๑๐
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หนา ๖/๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เร่ือง กําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดบริเวณหรือพ้ืนที่ของ
สถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี๑๑ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘เรื่อง กําหนดช่ือหรือประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดบริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่
ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 
 

                                                 
๑๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หนา ๑๔/๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
๑๒

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หนา ๔/๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 


