สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
จุดมุงหมาย
ปจจุบันเปนทีย่ อมรับในทางการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบบุหรี่และยัง
ไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ อีกทั้งควันบุหรีย่ ังทําใหโรคบางโรคมีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนัน้ ยัง
พิสูจนไดวา
การที่ผูไมสูบบุหรี่ตองสูดควันบุหรีซ่ ึ่งผูอื่นสูบเขาไป
ก็ยังเปนผลเสียแกสขุ ภาพของผูนั้น
เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผสู ูดควันบุหรีน่ นั้ เปนเด็ก สมควรที่จะ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่มิตองไดรับควันบุหรี่ในที่สาธารณะโดยการหามสูบบุหรี่ในบางสถานที่หรือ
การจัดเขตใหสูบบุหรี่โดยเฉพาะจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสําคัญ
ใหสถานที่สาธารณะตอไปนีข้ ณะทําการใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
1. ยานพาหนะโดยสารประจําทาง หรือยานพาหนะโดยสารรับจาง(รถยนตโดยสารประจําทางรถยนต)
โดยสารรับจาง ตูโดยสารรถไฟ เรือโดยสาร เครื่องบินโดยสารในประเทศ)
2. รถรับสงนักเรียน หรือนิสติ นักศึกษาทุกประเภท
3. ยานพาหนะโดยสารที่ใชในภารกิจที่เปนลักษณะสวนกลางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
4. ที่พักผูโดยสารหรือบริเวณที่ใชรอกอนหรือหลังการใชบริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท
5. ลิฟตโดยสาร
6. ตูโทรศัพทสาธารณะหรือบริเวณทีใ่ หบริการโทรศัพทสาธารณะ
7. สุขา
8. อาคารโรงมหรสพ
9. หองสมุด
10. หองประชุม อบรมหรือสัมมนา
11. อาคารรานขายยา
12. คลินิก หรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคน สัตว ประเภทที่ไมรับผูปวยหรือสัตวไวคา ง
13. อาคารสถานประกอบกิจการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ
14. อาคารสถานประกอบกิจการสปา เพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย
15. อาคารสถานที่ที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา หรืออบสมุนไพร
16. อาคารอัฒจันทรดูกฬี าหรือการแสดง
17. สนามเด็กเลน
18. ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาตางๆ เฉพาะบริเวณที่
ประกอบศาสนกิจ

สถานที่สาธารณตอไปนี้ เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
1. อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป
2. หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ
3. รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม
4. สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ
5. บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโด คอรท หรืออพารเมนต
6. สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด
ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ ขณะทําการใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหรี่ เวนแตบริเวณหองสวนตัว
หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัตงิ านในสถานที่สาธารณะนั้น
1. โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสถานบันการศึกษาระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา
2. อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป
3. สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
4. อาคารสถานที่ออกกําลังกายในรม หรืออาคารสถานกีฬาในรม
ใหสถานที่สาธารณะตอไปนี้ ขณะทําการใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหรี่ เวนแต
• บริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น
• บริเวณทีจ่ ัดไวใหเปน “เขตสูบบุหรี่” เปนการเฉพาะ ซึ่งผูดําเนินการจะจัดใหมเี ขตสูบบุหรี่
หรือไมก็ได
1. สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2. สถานที่ทํางานของเอกชนเฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ
3. สถานที่ขนสงโดยสารทุกประเภท รวมถึงอาคารทาอากาศยาน
4. สถานที่ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแกสเชื้อเพลิง
5. มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
6. อุทยาน หรือศูนยการเรียนรู สถานฝกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานสอนภาษา ดนตรี ขับรอง
การแสดงศิลปะ กีฬา ศิลปะปองกันตัว
7. ธนาคาร หรือสถานบันการเงิน
8. ศาสนสถาน หรือสถานประกอบศาสนกิจในนิกาย ในสวนอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากบริเวณ
ที่ประกอบศาสนกิจ
9. สถานที่ออกกําลังกายกลางแจง หรือสนามกีฬา
10. สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนพฤษศาสตร
11. โรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว ประเภทที่รบั ผูปวยหรือสัตวไวคางคืน

12. อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่
แสดงสินคาหรือนิทรรศการ รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม สถานที่บริการคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด
คอนโด คอรท หรืออพารเมนต สถานที่จําหนายอาคาร เครื่องดื่ม อาหารและเครือ่ งดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง
ทั้งหมด นอกเหนือจากบริเวณที่อยูใ นระบบปรับอากาศ
13. ตลาด ทั้งที่จัดเปนประจํา หรือชั่วคราว หรือตามวันทีก่ ําหนด
การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
1. หามมิใหผใู ดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
2. ผูดําเนินการของสถานประกอบการทีก่ ําหนดไวใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
ตองดําเนินการจัดเขตตามกฎหมาย ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท พรอมจัดใหมี
เครื่องดื่มหมายเขตปลอดบุหรี่ทั้งทางเขาและภายในสถานที่สาธารณะนั้น ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท
การจัดเขตปลอดบุหรี่
1. เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งตองแสดงไวบริเวณสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่ นอกจาก
ที่กําหนดใน (1) และ (2) ใหมีลักษณะเปนปายวงกลมพื้นสีขาวเสนผาศูนยกลางยาวไมตา่ํ กวา
10 เซนติเมตร โดยมีขอบสีแดงกวางไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร มีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตและควันสีดําอยู
ตรงกลาง มีเสนทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกวางของมวนบุหรี่และเสนทึบแดงทีพ่ าดทับมวนบุหรีเ่ ทากับ
ขนาดกวางของขอบสีแดง และใหมีขอความ “หามสูบบุหรี่ ฝาฝนมีโทษปรับ 2,000 บาท” อยูใตปาย
วงกลม
2. การแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ ตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งบุคคลสามารถเห็นไดชดั เจน ณ บริเวณ ดังนี้
2.1 ใหแสดงไว ณ ทางเขาสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทุกทาง
2.2 ใหแสดงไวโดยเปดเผย ซึ่งบุคคลสามารถเห็นไดชัด โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่
หรือบริเวณนั้นๆ
การจัดเขตสูบบุหรี่
1. เครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ มีลักษณะเปนปายวางกลมพื้นสีขาวเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 10 เซนติเมตร
โดยมีขอบสีฟากวางไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร มีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตและควันสีดําอยูตรงกลาง ขนาด
กวางของมวนบุหรี่ซิกาแรตเทากับขนาดกวางของขอบสีฟา
2. เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอากาศตองมีการระบายอากาศถายเท หมุนเวียนระหวางภายนอก
อาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน
3. เขตสูบบุหรี่ตองมีสภาพและลักษณะดังนี้
3.1 ไมอยูบ ริเวณทีก่ อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง
3.2 ไมอยูบ ริเวณทางเขา – ออก ของสถานที่ที่ใหการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

