
หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย  วันเดือนปที่ผลิต  แหลงผลิต  และการขายได
เฉพาะในราชอาณาจักรไทย  ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต  และบุหร่ีซิการ  ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย  วันเดือนปที่ผลิต  แหลงผลิต  และการขายได
เฉพาะในราชอาณาจักรไทย  ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต  และบุหร่ีซิการ  ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เ ร่ือง  การแกไขตนแบบฉลากรูปภาพและขอความ 
คําเตือนพิษภัยของบุหร่ีซิกาแรต  ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เร่ือง  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย  วันเดือนปที่ผลิต  แหลงผลิต  
และการขายไดเฉพาะในราชอาณาจักรไทย  ในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต  และบุหร่ีซิการ  ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ บุหร่ีซิกาแรต  ที่ผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักร  ตองจัดใหมีการพิมพฉลากรูปภาพ
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  เปนรูปภาพ  ๔  สี  โดยตําแหนงของฉลากรูปภาพและขอความ  
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตองอยูที่ตําแหนงชิดขอบบนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และ
จะตองครอบคลุมพื้นที่สวนบนทั้งหมดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และกลองหรือกระดาษ
หุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  ทั้งสองดานที่มีพื้นที่มากที่สุดและเห็นไดชัดเจน   
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ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  ตองเปน
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ๑๐  แบบคละกันไป  โดยมีฉลากรูปภาพและ
ขอความ  คําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีในอัตรา  ๑  แบบ  ตอ  ๕,๐๐๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต   

ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีทั้ง  ๑๐  แบบ  มีขนาด  ๕.๕  x  ๔.๗๕  
เซนติเมตร  ตามตนแบบฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ซ่ึงพิมพเปนรูปภาพ  ๔  สี  
ทายประกาศกระทรวง 

แบบที่ ๑ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวถุงลมพองตาย 
แบบที่ ๒ รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีทําใหเปนมะเร็ง  ๑๐  ชนิด 
แบบที่ ๓ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเปนมะเร็งปอดตาย 
แบบที่ ๔ รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีฆาคนใกลชิด 
แบบที่ ๕ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 
แบบที่ ๖ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเสนเลือดสมองตีบตาย 
แบบที่ ๗ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 
แบบที่ ๘ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวหัวใจวายตาย 
แบบที่ ๙ รูปภาพประกอบคาํเตือน  สูบแลวปากเหม็นบุหร่ี 
แบบที่ ๑๐ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเทาเนา 
ในการดําเนินการพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนพิษภัยของบุหร่ี  ผูผลิตและหรือผูนําเขา

บุหร่ีซิกาแรต  ตองพิมพจากตนแบบซีดีที่จัดใหโดยกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น  ทั้งนี้  
ขนาดและตําแหนงของตัวอักษร  ขอความคําเตือน  รวมทั้งรูปภาพ  ตองเปนตามที่ปรากฏในตนแบบ 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ไมใชบังคับกับวัสดุใสไมมีสีที่ใชหุมหอซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  
(Carton)  ซ่ึงสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพและคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ี
ซิกาแรต  และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  อยางชัดเจน 

ขอ ๓ การพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ตามขอ  ๒  ตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ  ๕๕  ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ทั้งสองดาน 
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(๒) ขนาดของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตามขอ  ๒  วรรคสาม  ใหใช
กับซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ที่มีพื้นที่ดานหนาหรือดานหลังของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ี  
ซิกาแรตที่มีพื้นที่ระหวาง  ๔๒  -  ๕๐  ตารางเซนติเมตร 

(๓) พื้นที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ที่เล็กหรือใหญกวา  ๔๒  -  ๕๐  ตารางเซนติเมตร  
ใหลดหรือขยายฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีซ่ึงไดกําหนดไวในขอ  ๒  วรรคสาม  
ตามสัดสวนความกวางและยาวของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ทั้งนี้  ใหมี
พื้นที่ไมนอยกวารอยละ  ๕๕  ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตทั้งสองดาน  
โดยฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ตองชิดขอบบนสุดและชิดขอบดานซายของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต   

ขอ ๔ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ไมสามารถแสดงฉลากรูปภาพและขอความ  
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีไดตามขอ  ๒  และขอ  ๓  ใหลดหรือขยายฉลากรูปภาพและขอความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหร่ี  ตามที่ไดกําหนดไวในขอ  ๒  วรรคสาม  ตามสัดสวนความกวางและความยาวของ
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  จนกวาจะไมสามารถดําเนินการลดหรือขยายฉลาก
รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีได  และหากฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย
ของบุหร่ียังคงมีพื้นที่ไมถึงรอยละ  ๕๕  ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ี 
ซิกาแรตนั้น  ใหเพิ่มพื้นที่สีดําบริเวณดานบนของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  
เพื่อใหฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีดังกลาว  มีพื้นที่ไมนอยกวารอยละ  ๕๕  
ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต 

ขอ ๕ กรณีที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ไมใชทรงส่ีเหลี่ยม  ตองพิมพฉลาก

รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  โดยใหพิมพ

ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตามตนแบบซึ่งไดกําหนดไวในขอ  ๒  วรรคสาม  

ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ตองมีไมนอยกวา  ๒  รูป  ตอ  ๑  ซองหรือ 

ภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และมีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ  ๕๕  ของพื้นที่ของซองหรือภาชนะ

บรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ที่ไมใชทรงส่ีเหลี่ยม  ที่ตําแหนงชิดขอบบนสุด 

ขอ ๖ กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  ซ่ึงดานที่มี

พื้นที่มากที่สุดทั้งสองดานมีขนาดระหวาง  ๒๓๕  -  ๒๔๐  ตารางเซนติเมตร  ตองจัดพิมพฉลากรูปภาพ

และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ใหมีขนาดเทากับที่พิมพบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  
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โดยแสดงไวบนกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  เรียงติดตอกัน

จากขอบบนสุดของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดทั้งสองดาน  ดานละ  ๕  ภาพ  ซ่ึงจะตองจัดพิมพฉลากรูปภาพ

และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ๑๐  แบบ  ไมซํ้ากัน 
กรณีกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  ที่มีจํานวนนอยกวา  

๑๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  จะตองจัดพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย 
ของบุหร่ี  โดยที่แบบไมซํ้ากัน 

กรณีกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  ที่มีจํานวนมากกวา  ๑๐  ซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  จะตองจัดพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบหุร่ี  ๑๐  แบบ  
โดยอาจมีแบบที่ซํ้ากันได 

สําหรับกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  ที่มีขนาดพื้นที่
มากกวาหรือนอยกวาความในวรรคหนึ่ง  ใหพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  
ใหมีจํานวนเทากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  ในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  โดยแสดงไวที่ชิดขอบบนและชิดซาย  ในกรณีพื้นที่สวนบนชิดซาย 
ไมพอสําหรับพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีและขอความตามที่กําหนด   
ใหพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนพื้นที่กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  สวนที่เหลือจนครบ  ตามจํานวนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  
ในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton) 

ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต 
ที่บรรจุอยูในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหร่ีซิกาแรต  (Carton)  ตองมีจํานวนไมนอยกวา  
๒  แบบ  ตอ  ๑  กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหร่ีซิกาแรต  (Carton) 

ขอ ๗ บุหร่ีซิกาแรต  ที่ผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักรจะตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีขอความแสดง  วัน  เดือน  ป  ที่ผลิต  ที่บริเวณดานขางดานใดดานหนึ่งของซอง

หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  นอกเหนือจากบริเวณที่กําหนดใหแจงสารพิษหรือสารกอมะเร็ง 

(๒) จัดใหมีขอความแสดงแหลงที่มาของบุหร่ีซิกาแรต  วาไดผลิตข้ึนภายในราชอาณาจักรไทย

หรือผลิตข้ึนในประเทศใด  ที่บริเวณดานหนาชิดขอบลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และ

กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton) 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) จัดใหมีขอความแสดงวา  “สําหรับขายในราชอาณาจักรไทย”  ที่บริเวณดานหลัง 
ชิดขอบลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton) 

ทั้งนี้  ขอความตามวรรคหนึ่งตองจัดทําเปนภาษาไทย  ดวยอักษร  “ส่ีพระยา”  หรืออักษรที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน  ขนาดไมนอยกวา  ๑๐  พอยด  สําหรับซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และ
ขนาดไมนอยกวา  ๓๐  พอยด  สําหรับกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  
(Carton)  โดยใหใชตัวอักษร  สีดําบนพื้นฉลากสีขาว  และมีกรอบสีดําลอมหรือพื้นฉลากเปนสีดําใหใช
ตัวอักษรสีขาวโดยไมตองมีกรอบลอม   

ขอ ๘ บุหร่ีซิกาแรต  ที่ผลิตเพื่อจําหนายนอกราชอาณาจักร  หรือนําเขามาเพื่อจําหนาย   
นอกราชอาณาจักร  หรือนําเขาเพื่อเปนตัวอยางในการทดสอบ  วิเคราะหและวิจัย  โดยมีรายละเอียด 
ในการผลิตหรือนําเขาเพื่อการดังกลาวอยางชัดเจน  ไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ขอ ๙ บุหร่ีซิกาแรตที่ไดมีการผลิตหรือไดนําเขามาในราชอาณาจักรกอนที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้  แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา  เกาสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๐ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบติัหรือการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้  ใหอธิบดี
กรมควบคุมโรคเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วิทยา  แกวภราดัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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