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ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 134 ตอนที่ 39 ก เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2560 และมีผ ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา 79 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า
“บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติควบคุมผลิ ตภั ณ ฑ์ ยาสู บ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”
ทัง้ นี้ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า
“ให้ รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศประเภทหรือชื่อของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะดังกล่าว
เป็นเขตปลอดบุหรี่
รั ฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้ มี เขตสู บบุ ห รี่ในเขตปลอดบุ ห รี่
ตามวรรคหนึ่งก็ได้”
ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า
“เครื่ อ งหมายเขตปลอดบุ ห รี่ ต ามมาตรา 43 (1) หรื อ เขตสู บ บุ ห รี่ ต ามมาตรา 44 (1)
ที่ ผู้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ต้ อ งเป็ น ไปตามลั กษณะและวิ ธี การที่ รั ฐมนตรี ป ระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ”
อย่ างไรก็ ดี ในปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี การออกประกาศตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. 2560 มาใช้ บั งคั บ ดั งนั้ น การจั ดเขตปลอดบุ หรี่ ห รื อ
เขตสูบบุหรี่ รวมถึงการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ จึงต้องนาความในมาตรา 43 (๑) (๒)
และมาตรา 44 (๑) - (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาใช้ประกอบกับ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้ มครองสุ ขภาพของผู้ ไม่ สู บ บุ ห รี่ และก าหนดส่ วนหนึ่ งส่ วนใดหรื อทั้ งหมดของสถานที่ ส าธารณะดั ง กล่ า ว
เป็ น เขตปลอดบุ ห รี่ ห รื อ เขตสู บ บุ ห รี่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสุ ข ภาพของผู้ ไม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. 2535
และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสู บบุ หรี่
และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
มาใช้บั งคับ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี ป ระกาศที่ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติควบคุม ผลิ ตภัณ ฑ์ยาสู บ
พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ
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หลักเกณฑ์การจัดเขตปลอดบุหรี่
ลักษณะของเขตปลอดบุหรี่
1. มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้
โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่
2. ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับการสูบบุหรี่
3. มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

การแสดงเครื่องหมาย

กฎหมาย

1. สถานที่สาธารณะประเภทกลางแจ้ง 1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
หรือในส่วนที่เป็นบริเวณกลางแจ้ง
ยาสูบ พ.ศ. 2560 (มาตรา 43)
ต้องแสดงไว้ ณ บริเวณทางเข้า
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ทุกช่องทางของสถานที่ดังกล่าว
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553
2. สถานที่สาธารณะประเภทอาคาร
เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภท
หรือสิ่งก่อสร้าง ต้องแสดงไว้
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
ณ บริเวณทางเข้าทุกช่องทาง
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
ของสถานที่ดังกล่าว
และกาหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
3. สถานที่สาธารณะประเภทที่ตั้งอยู่
ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว
ภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่
ต้องแสดงไว้ ณ บริเวณทางเข้า
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ทุกช่องทางและภายในบริเวณ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
ของสถานที่ดังกล่าว
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
4. สถานที่สาธารณะประเภทที่เป็น
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ยานพาหนะ ต้องแสดงไว้ภายใน
แสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่
ยานพาหนะนั้นๆ
และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

ระวางโทษ
1. ผู้ใดฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท (มาตรา 67)
2. ผู้ดาเนินการไม่จัดให้สถานที่ของตน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
(มาตรา 68)
3. ผู้ดาเนินการไม่จัดให้มีเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ที่เป็นไปตามลักษณะ
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท (มาตรา 69)
4. ผู้ดาเนินการที่ไม่ประชาสัมพันธ์
หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่ของตน
เป็นเขตปลอดบุหรี่
และไม่ควบคุมดูแล ห้ามปราม
หรือดาเนินการอื่นใด
เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 3,000 บาท
(มาตรา 70)
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หลักเกณฑ์การจัดเขตสูบบุหรี่
ลักษณะของเขตสูบบุหรี่

การแสดงเครื่องหมาย

1. มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้
1. แสดงไว้โดยเปิดเผยและสามารถ
โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนภายใน
2. ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของ
สถานที่ที่จัดเป็นเขตสูบบุหรี่
สถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือใน 2. กรณีสถานที่มีช่องทางเข้าอย่าง
บริเวณอื่นใดอันเปิดเผยเห็นได้ชัด
ชัดเจน ต้องแสดงเครื่องหมายไว้
3. มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคานึง ณ บริเวณทางเข้าทุกช่องทาง
ถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม
ของสถานที่ดังกล่าว
และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
4. แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
5. มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553
เรื่อง กาหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
และกาหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ
ดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหรี่
หรือเขตสูบบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแสดงเครื่องหมายของ
เขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535

ระวางโทษ
1. ผู้ดาเนินการไม่จัดให้เขตสูบบุหรี่
มีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมาย
กาหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
50,000 บาท (มาตรา 68)
2. ผู้ดาเนินการไม่จัดให้มีเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่ที่เป็นไปตามลักษณะ
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท (มาตรา 69)
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หน้าที่ของผู้ดาเนินการ
หน้าที่ของผู้ดาเนินการ
1. จัดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน หรือยานพาหนะ
ที่กฎหมายกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้มีสภาพและ
ลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด

ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
มาตรา 43

ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
(มาตรา 68)

2. กรณีเป็นสถานที่ที่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้ ต้องจัดให้มี
สภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด

มาตรา 44

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
(มาตรา 68)

3. จัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่ที่เป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่กฎหมายกาหนด

มาตรา 45

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
(มาตรา 69)

4. ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็นเขต
ปลอดบุหรี่และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดาเนินการอื่นใด
เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
กรณีผู้ดาเนินการได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งตามสมควร
แล้ว ผู้ดาเนินการนั้นไม่มีความผิด

มาตรา 46

ปรับไม่เกิน 3,000 บาท
(มาตรา 70)
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
1. สถานที่สาธารณะ ประเภทกลางแจ้งหรือในส่วนที่เป็นบริเวณกลางแจ้ง

2. สถานที่สาธารณะ ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง หรือในส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

-63. สถานที่สาธารณะ ประเภทที่ตั้งอยู่ภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

4. สถานที่สาธารณะ ประเภทที่เป็นยานพาหนะ
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ซึ่งกฎหมายกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

