
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
  
เร ือ่ง ก าหนดประเภทหรอืชือ่ของสถานที่
สาธารณะ สถานทีท่ างาน และยานพาหนะ 
ใหส้ว่นหนึง่สว่นใด หรอืท ัง้หมดของสถานที่
และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบหุรี ่หรอื 
เขตสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุรี ่พ.ศ. 2561 



เขตปลอด
บหุรี ่100 %  
รวมทัง้ระยะ 5 เมตร 
จากทางเขา้ออกของ
สถานที ่

เขตปลอดบหุรี ่100 
%   ไมร่วม ระยะ 5 เมตร จาก
ทางเขา้ออกของสถานที ่

เขตปลอด
บหุรี ่100 %   แต่
สามารถจัดเขตสบู
บหุรีไ่ด ้แตต่อ้ง
เป็นไปตามเงือ่นไข 

เขตปลอดบหุรี ่ใน
พืน้ทีเ่ฉพาะสว่นทีร่ะบ ุรวมถงึ
จากประต ูหนา้ตา่ง ทางเขา้-
ออก หรอืชอ่งระบายอากาศ 
เป็นระยะทาง 5 เมตร 

 สถานบรกิาร
สาธารณสขุและ
สง่เสรมิสขุภาพ 

 สถานศกึษาต า่กวา่
อดุมศกึษา  

 สถานรับเลีย้งเด็ก
กอ่นวัยเรยีน สถาน
กวดวชิา สถานรับ
ดแูลหรอืสงเคราะห์
เด็ก สนามเด็กเลน่ 

 มลูนธิ ิสมาคม  

 สถานบรกิารเพือ่สขุภาพ เชน่ 
นวด สปา อบสมนุไพร 

 สถานศกึษา หรอืสถานทีเ่พือ่
การเรยีนรูแ้ละฝึกอบรม เชน่  
สถานฝึกอบรม อทุยานการ
เรยีนรู ้ศนูยก์ารเรยีนรู ้
พพิธิภัณฑ ์สถานทีจ่ัดแสดง
ศลิปวัฒนธรรม หอ้งสมดุ
สาธารณะ 

 สถานทีส่าธารณะทีใ่ช ้

ประโยชนร์ว่มกนั  
 สถานทีอ่อกก าลงักายทัง้ในรม่

และกลางแจง้  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร รา้นคา้ และ

สถานบนัเทงิ  ป๊ัมน ้ามนั ฯลฯ 
 สถานทีจ่ดังานเลีย้ง ตลาด 

ศาสนสถาน  สวนสาธารณะ 
สวนสนุก  

 ยานพาหนะ และป้ายรถประจ า
ทาง(ไมใ่ชส่ถานขีนสง่
โดยสาร) 

 สถานศกึษา 
 ระดบัอดุมศกึษา  
 สถานทีร่าชการ  
 รัฐวสิาหกจิ  
 ทา่อากาศยาน 

 พืน้ทีภ่ายในอาคารและ
ดาดฟ้าอาคาร 
หา้งสรรพสนิคา้ สถานที่
ท างานเอกชน โรงงาน
อตุสาหกรรรม อทุยาน
ประวัตศิาสตร ์พพิธิภัณฑ์
กลางแจง้  

 พืน้ทีภ่ายในและดาดฟ้า 
อาคาร โรงเรอืน และบรเิวณ
ชานชลา ไดแ้ก ่สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร สถานรีถไฟ 
ทา่เรอืโดยสาร 

 โถงพักคอย หอ้งหรอื
สถานทีส่ าหรับใชป้ระโยชน์
รว่มกนั ทางเดนิภายใน
อาคารโรงเรอืน อาคารชดุ 
หอ้งเชา่ โรงแรม        รี
สอรท์ ฯลฯ 

 รา้นอาหารทีไ่มม่รีะบบปรับ
อากาศ 

สรปุสาระส าคญั  



 

ผงั5เมตรทางเขา้ออก 



 



ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
  
เร ือ่ง ลกัษณะและวธิกีารในการแสดง
เครือ่งหมายเขตปลอดบหุรี ่และเครือ่งหมาย
เขตปลอดบหุรี ่พ.ศ. 2561 



 

“สญัลักษณ์เขตปลอดบหุรี”่ หมายถงึ สญัลักษณ์ทีป่ระกอบดว้ย รปู
วงกลมทีม่เีสน้ขอบหนาสแีดง และมรีูปมวนบุหรีซ่ ิ

กาแรตสดี าทีม่คีวนัซึง่มขีนาดใหญเ่ห็นไดช้ดัเจนอยูภ่ายในวงกลม
นัน้ โดยมเีสน้ตรงสแีดง ซึง่มคีวามหนาของเสน้ในขนาดเพยีงพอ
ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนซึง่มขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงกลม

ไมน่อ้ยกวา่ 100 มลิลเิมตร พาดทบัรูปมวนบุหรี่
ดังกลา่วในแนวเฉียง แสดงอักษรขอ้ความทีม่ขีนาดใหญเ่ห็นไดช้ัดเจนเป็น
ภาษาไทยว่า“หา้มสูบบุหรี ่ฝ่าฝืนมโีทษปรบัตามกฎหมาย”หรอืเป็น
ภาษาองักฤษวา่ “No smoking. It is against the law to smoke in this 

area” หรอืขอ้ความอืน่ในท านองเดยีวกนั 

สถานทีส่าธารณะเฉพาะบรเิวณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให ้
ระยะห่างจากประตูหนา้ต่างทางเขา้ทางออกท่อหรอืช่องระบาย
อากาศ หรอื พืน้ทีโ่ดยรอบ เป็นเขตปลอดบหุรีด่ว้ย ตอ้งมอีักษรขอ้ความ
ที่มีขนาดใหญ่เห็นไดช้ัดเป็นภาษาไทยว่า “หา้มสูบบุหรี ่ในระยะ 5 
เมตร” หรอืเป็นภาษาองักฤษวา่ “No smoking within 5 meters” หรอื
ขอ้ความอืน่ในท านองเดยีวกนั 

ใหต้ดิบรเิวณบรเิวณทางเขา้หลกัของสถานทีห่รอือาคาร
ใหม้องเห็นชดัเจนท ัง้ภายในและภายนอกใหเ้พยีงพอ 

“ในระยะ ๕ เมตร 



“สญัลกัษณเ์ขตสบูบหุรี”่ หมายถงึ 
สญัลกัษณท์ีป่ระกอบดว้ย รปูวงกลมทีม่เีสน้
ขอบหนาสฟ้ีา และมรีปูมวนบหุรีซ่กิาแรตสดี า
ทีม่คีวนัซึง่มขีนาดใหญเ่ห็นไดช้ดัเจนอยูภ่ายใน
วงกลมทีม่ขีนาด ไมน่อ้ยกวา่ 70 มลิลเิมตร 
และไมเ่กนิ 100 มลิลเิมตร แสดงอกัษร
ขอ้ความทีม่ขีนาดใหญเ่ห็นไดช้ดัเจนเป็น
ภาษาไทยวา่ “เขตสบูบหุรี”่ หรอื เป็น
ภาษาองักฤษวา่ “Smoking Area” หรอื
ขอ้ความอืน่ในท านองเดยีวกนั 
ใหต้ดิแสดงเครือ่งหมายเขตสบูบหุรีไ่วโ้ดย
เปิดเผย มองเห็นไดช้ดัเจน ภายในบรเิวณ ทีจั่ด
ใหเ้ป็นเขตสบูบหุรี ่ในกรณีทีเ่ขตสบูบหุรีด่งักลา่ว 
มทีางเขา้อยา่งชดัเจน ใหต้ดิแสดงเครือ่งหมาย 
เขตสบูบหุรี ่ณ ทางเขา้เขตสบูบหุรีด่งักลา่วดว้ย  



ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
  
เรือ่งหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการแสดงชือ่ 
ราคาและการแสดงการเป็นสถานทีข่ายปลกี
ผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2561 



สาระส าคญั    

การแสดงป้ายราคาบหุรี ่ ตวัอกัษรสดี า พืน้สขีาว หา้มปรากฏขอ้ความ 

ภาพ สญัลกัษณ์ เครือ่งหมาย รปู หรอืรอยอยา่งอืน่   

มขีนาด ไมเ่กนิ 3 x 7 cm ตวัอกัษรสงูไมเ่กนิ 1 cm 

 

 

 



การแสดงวา่มกีารจ าหนา่ยบหุรี ่ 
มขีนาด ไมเ่กนิ 7 X 21 cm ตวัอกัษรสงูไมเ่กนิ 2 cm ตดิไดร้า้นละ 1  แหง่เทา่นัน้ 

 

 



สถานบรกิารสาธารณสขุสามารถขอสนบัสนนุสือ่บหุร ีฟ่ร ี

 เขา้ไปท่ีเวป http://www.smokefreezone.or.th/ 


