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ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอนที่ 39 ก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  4 กรกฎาคม 2560  
เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา 79 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า 
“บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

ทัง้นี้ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า  
“ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศประเภทหรือชื่อของสถานที่

สาธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะดังกล่าว 
เป็นเขตปลอดบุหรี่  

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
ตามวรรคหนึ่งก็ได้” 

ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า 
“เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1)  

ที่ผู้ด าเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ” 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ยังไม่มีการออกประกาศตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ ดังนั้น การจัดเขตปลอดบุหรี่หรือ 
เขตสูบบุหรี่ รวมถึงการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ จึงต้องน าความในมาตรา 43 (๑) (๒) 
และมาตรา 44 (๑) - (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาใช้ประกอบกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว 
เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ. 2535  
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ 
และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ 
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1. มีเคร่ืองหมายแสดงไว้ให้เห็นได้
    โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ี
2. ปราศจากอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวย
    ความสะดวกส าหรับการสูบบุหร่ี
3. มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามท่ี
    รัฐมนตรีประกาศก าหนด
    โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
    ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

1. สถานท่ีสาธารณะประเภทกลางแจ้ง
    หรือในส่วนท่ีเป็นบริเวณกลางแจ้ง 
    ต้องแสดงไว้ ณ บริเวณทางเข้า
    ทุกช่องทางของสถานท่ีดังกล่าว
2. สถานท่ีสาธารณะประเภทอาคาร
    หรือส่ิงก่อสร้าง ต้องแสดงไว้ 
    ณ บริเวณทางเข้าทุกช่องทาง
    ของสถานท่ีดังกล่าว
3. สถานท่ีสาธารณะประเภทท่ีต้ังอยู่
    ภายในอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง 
    ต้องแสดงไว้ ณ บริเวณทางเข้า
    ทุกช่องทางและภายในบริเวณ
    ของสถานท่ีดังกล่าว
4. สถานท่ีสาธารณะประเภทท่ีเป็น
    ยานพาหนะ ต้องแสดงไว้ภายใน
    ยานพาหนะน้ันๆ

1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
    ยาสูบ พ.ศ. 2560 (มาตรา 43)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
    (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2553 
    เร่ือง ก าหนดช่ือหรือประเภท
    ของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการ
    คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี
    และก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ
    ท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะดังกล่าว
    เป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ี 
    ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
    ของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
    เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
    แสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ี
    และเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
    ของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535

1. ผู้ใดฝ่าฝืนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
    ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
    5,000 บาท (มาตรา 67)
2. ผู้ด าเนินการไม่จัดให้สถานท่ีของตน
   เป็นเขตปลอดบุหร่ี ต้องระวางโทษ
   ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
   (มาตรา 68)
3. ผู้ด าเนินการไม่จัดให้มีเคร่ืองหมาย
    เขตปลอดบุหร่ีท่ีเป็นไปตามลักษณะ
    และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด
    ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
    5,000 บาท (มาตรา 69)
4. ผู้ด าเนินการท่ีไม่ประชาสัมพันธ์
    หรือแจ้งเตือนว่าสถานท่ีของตน
    เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
    และไม่ควบคุมดูแล ห้ามปราม 
    หรือด าเนินการอ่ืนใด
    เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหร่ี
    ในเขตปลอดบุหร่ี ต้องระวางโทษ
    ปรับไม่เกิน 3,000 บาท 
    (มาตรา 70)

หลักเกณฑ์การจัดเขตปลอดบุหร่ี

ลักษณะของเขตปลอดบุหร่ี การแสดงเคร่ืองหมาย กฎหมาย ระวางโทษ
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1. มีเคร่ืองหมายแสดงไว้ให้เห็นได้
    โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหร่ี
2. ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของ
    สถานท่ีหรือยานพาหนะน้ัน หรือใน
    บริเวณอ่ืนใดอันเปิดเผยเห็นได้ชัด
3. มีพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค านึง
    ถึงการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
    และไม่มีลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
    ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน
4. แสดงส่ือรณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิก
    การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามท่ี
    รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย 
    ค าแนะน าของคณะกรรมการ
    ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
5. มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามท่ี
    รัฐมนตรีประกาศก าหนด
    โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
    ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

1. แสดงไว้โดยเปิดเผยและสามารถ
    มองเห็นได้อย่างชัดเจนภายใน
    สถานท่ีท่ีจัดเป็นเขตสูบบุหร่ี 
2. กรณีสถานท่ีมีช่องทางเข้าอย่าง
   ชัดเจน ต้องแสดงเคร่ืองหมายไว้ 
   ณ บริเวณทางเข้าทุกช่องทาง
   ของสถานท่ีดังกล่าว

1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
    ยาสูบ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
    (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2553 
    เร่ือง ก าหนดช่ือหรือประเภท
    ของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการ
    คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี
    และก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ
    ท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะ
    ดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหร่ี
    หรือเขตสูบบุหร่ี 
    ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
    สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 
    พ.ศ. 2535
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
    เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
    ในการแสดงเคร่ืองหมายของ
    เขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 
    พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติ
    คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี
    พ.ศ. 2535

1. ผู้ด าเนินการไม่จัดให้เขตสูบบุหร่ี
    มีสภาพและลักษณะตามท่ีกฎหมาย
    ก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
    50,000 บาท (มาตรา 68)
2. ผู้ด าเนินการไม่จัดให้มีเคร่ืองหมาย
    เขตสูบบุหร่ีท่ีเป็นไปตามลักษณะ
    และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด
    ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
    5,000 บาท (มาตรา 69)

หลักเกณฑ์การจัดเขตสูบบุหร่ี

ลักษณะของเขตสูบบุหร่ี การแสดงเคร่ืองหมาย กฎหมาย ระวางโทษ
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ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
(มาตรา 68)

  4. ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานท่ีน้ันเป็นเขต
ปลอดบุหร่ีและควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือด าเนินการอ่ืนใด
เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี
     กรณีผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคหน่ึงตามสมควร
แล้ว ผู้ด าเนินการน้ันไม่มีความผิด

มาตรา 46
ปรับไม่เกิน 3,000 บาท 

(มาตรา 70)

หน้าท่ีของผู้ด าเนินการ

หน้าท่ีของผู้ด าเนินการ
ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ระวางโทษ

  1. จัดให้สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน หรือยานพาหนะ 
ท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี ให้มีสภาพและ
ลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด

 
มาตรา 43  ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

(มาตรา 68)

  3. จัดให้มีเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีหรือเคร่ืองหมาย
เขตสูบบุหร่ีท่ีเป็นไปตามลักษณะและวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด

 มาตรา 45
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

(มาตรา 69)

  2. กรณีเป็นสถานท่ีท่ีสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีได้ ต้องจัดให้มี
สภาพและลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด

มาตรา 44
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี ่

1. สถานที่สาธารณะ ประเภทกลางแจ้งหรือในส่วนที่เป็นบริเวณกลางแจ้ง 

                             

2. สถานที่สาธารณะ ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง หรือในส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
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3. สถานที่สาธารณะ ประเภทท่ีตั้งอยู่ภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

 

 

4. สถานที่สาธารณะ ประเภทท่ีเป็นยานพาหนะ 
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี ่

 

  

  

 




