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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ลักษณะและวธิีการในการแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบหุรี่ 

และเครื่องหมายเขตสูบบหุรี ่  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ลักษณะและวิธีการ 
ในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่”  หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย  รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง  

และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น  โดยมีเส้นตรงสีแดง
ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน  พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง 

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่”  หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย  รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า  
และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น 

ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์  แผ่นป้าย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว   

พ้ืนหลัง  หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  และข้อความตาม  (๓)  ได้อย่างชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่   ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า   

๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า  “ห้ามสูบบุหรี่  ฝ่าฝืน 

มีโทษปรับตามกฎหมาย”  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No  smoking.  It  is  against  the  law  to  smoke  
in  this  area”  หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

(๔) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติดแสดงในยานพาหนะสาธารณะ  ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์
เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๒  ของขนาดสัญลักษณ์ 
เขตปลอดบุหรี่ตาม  (๒)  โดยจะแสดงอักษรข้อความตามข้อ  (๓)  ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ทีจ่ะใช้ตดิแสดง  ณ  สถานที่สาธารณะ  เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้ระยะห่างจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศ  หรือ
พ้ืนที่โดยรอบ  เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย  ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า  
“ห้ามสูบบุหรี่  ในระยะ  ๕  เมตร”  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No  smoking  within  5  meters”  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน  ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม 
ถึงระยะห่างดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก าหนดให้

พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม   
เป็นเขตปลอดบุหรี่   

 (ก) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น   
 (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  บริเวณพ้ืนที่

นอกอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของอาคาร  โรงเรือน  

หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น   
(๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้

พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น  เป็นเขตปลอดบุหรี่   
 (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน  

พ้ืนที่ใต้หลังคา  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟ้าของอาคาร  หรือโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนด  

ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายใน
ยานพาหนะ 

ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์  แผ่นป้าย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว  พ้ืนหลัง  

หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่  และข้อความตาม  (๓)  ได้อย่างชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า  ๗๐  มิลลิเมตร  

และต้องไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า  “เขตสูบบุหรี่”  หรือ

เป็นภาษาอังกฤษว่า  “Smoking  Area”  หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ภายในบริเวณ  
ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่  ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว  มีทางเข้าอย่างชัดเจน  ให้ติดแสดงเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่  ณ  ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย   

ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 สํานักวิทยบรกิาร เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวร ตลอดจนเป็นห้องสมุด จึงอาศัยความในประกาศ
ฉบับดังกล่าว จัดให้เป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ โดยติดป้ายประกาศอย่างชัดเจน 
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