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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัย
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข
การแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิต หรือนําเข้าในราชอาณาจักร ต้องจัด ให้มีการแสดงฉลากรูปภาพ
ข้อความคําเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ เป็นรูปภาพ ๔ สี
ดังต่อไปนี้
แบบที่ ๑
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน
แบบที่ ๒
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้
แบบที่ ๓
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง
แบบที่ ๔
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบบุหรี่ทําให้หัวใจวาย
แบบที่ ๕
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบบุหรี่ทําให้เส้นเลือดสมองแตก
แบบที่ ๖
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งปาก
แบบที่ ๗
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบบุหรี่ทําให้เซ็กส์เสื่อม
แบบที่ ๘
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่
แบบที่ ๙
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งปอด
แบบที่ ๑๐
รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน สูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมพอง
การแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อ
การเลิกยาสูบตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้จัดพิมพ์ ๑๐ แบบคละกันไป ในอัตรา ๑ แบบต่อ ๕,๐๐๐ ซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ
ทั้ง ๑๐ แบบ ต้องมีขนาด ๕.๕๐ x ๗.๓๙ เซนติเมตร โดยให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือน
ถึงพิษภัย ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติด ต่อเพื่อการเลิกยาสูบที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
และกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่ตําแหน่งชิดขอบด้านบนสุด
และต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ซึ่ง สามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติด ต่อเพื่อ
การเลิกยาสูบที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต (Carton) ได้อย่างชัดเจน
ในการพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติด ต่อเพื่อ
การเลิกยาสูบ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าความเข้มสี น้ําหนักสี ขนาดและตําแหน่งของตัวอักษร รูปภาพ ข้อความ
คําเตือน รวมทั้งความคมชัด ต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบฉลากท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๓ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของ
บุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๒ ที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต โดยต้องมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย ๒ ด้าน ที่ตําแหน่งชิดขอบด้านบนสุด
และชิดขอบด้านซ้ายของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ดังนี้
(๑) กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่ระหว่าง ๔๒ - ๕๐
ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ โดยมีขนาดตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๒ วรรคสาม
(๒) กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุ หรี่ซิกาแรต ซึ่งด้ านที่มีพื้น ที่มากที่สุด มีพื้น ที่มากกว่าหรื อ
น้อยกว่า ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร สามารถย่อหรือขยายขนาดของฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติด ต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๒ วรรคสาม
ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของฉลากดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔ กรณีที่ ไม่ส ามารถพิ มพ์ฉ ลากรูปภาพ ข้อ ความคํา เตือ นถึง พิษภั ย ของบุห รี่ซิก าแรต
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ได้ ให้ย่อหรือขยายได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องไม่ทําให้สัดส่วนความกว้างและความยาว รวมทั้งความคมชัดของฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเปลี่ยนแปลงไป
หากไม่สามารถย่อหรือขยายเพื่อคงสัด ส่ว นความกว้างและความยาว รวมทั้งความคมชัด ได้
หรือการย่อหรือขยายทําให้ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ มีพื้น ที่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุด ของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรตนั้น ให้เพิ่มพื้นที่สีดําชิดขอบด้านบนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต เพื่อให้ฉลากรูปภาพ
ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบดังกล่าว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ข้อ ๕ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิก าแรตไม่ใช่ท รงสี่เหลี่ย ม ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ
ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ตามขนาดที่ได้กําหนดไว้
ในข้อ ๒ วรรคสามที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต โดยต้องมีไม่น้อยกว่า ๒ รูปภาพต่อ ๑ ซอง
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หรือภาชนะบรรจุ บุหรี่ซิกาแรต และต้องมีพื้น ที่ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ของซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรตที่ตําแหน่งชิดขอบด้านบนสุด
ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของ
บุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๒ ที่กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ดังนี้
(๑) กรณีกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ซึ่งด้านที่มี
พื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่ระหว่าง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบให้มีขนาดเท่ากับที่พิมพ์บนซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต โดยให้เรียงติดต่อกันชิดขอบด้านบนสุดของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย ๒ ด้าน
ด้านละ ๕ รูปภาพ และต้องพิมพ์ฉ ลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึ งพิษ ภัย ของบุห รี่ซิก าแรตและ
ช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบไม่ซ้ํากัน
(๒) กรณีกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ซึ่งด้านที่มี
พื้น ที่มากที่สุด มีพื้น ที่มากกว่าหรือน้อยกว่า ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ
ข้อความคําเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ให้มีข นาดเท่ากับที่
พิมพ์บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และให้มีจํานวนเท่ากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) โดยให้เรียงติดต่อกัน
ชิดขอบด้านบนสุดและชิดขอบด้านซ้ายของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton)
กรณีพื้นที่ด้านบนของกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ
ตามที่กําหนดไว้ได้ ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบที่กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ในพื้นที่ส่วนที่เหลือ
จนครบตามจํานวนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) นั้น
กรณีกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาดบรรจุบุหรี่
ซิกาแรต จํานวนไม่ต่ํากว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบ โดยอาจมีแบบที่ซ้ํากันได้
กรณีกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาดบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
จํานวนต่ํากว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัย
ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยที่แบบไม่ซ้ํากัน
(๓) บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) มีจํานวนไม่ต่ํากว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ให้บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง
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หรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) นั้น ต้องแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ จํานวน ๑๐ แบบต่อ ๑ กล่อง
หรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
กรณีบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) มีจาํ นวนต่ํากว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ให้บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง
หรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) นั้น ต้องแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยที่แบบไม่ซ้ํากัน
ข้อ ๗ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีข้อความแสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต ที่บริเวณด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
นอกเหนือจากบริเวณที่ได้กําหนดให้แสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง
(๒) จัดให้มีข้อความแสดงแหล่งที่มาของบุหรี่ซิกาแรตว่าได้ผลิตขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย
หรือผลิต ขึ้น ในประเทศใด ที่บริเวณด้านหน้าชิด ขอบด้านล่างของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
และกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
(๓) จัดให้มีข้อความ “สําหรับขายในราชอาณาจักรไทย” ที่บริเวณด้านหลังชิดขอบด้านล่างของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ทั้งนี้ ข้อความตามความในวรรคหนึ่งต้องจัดทําเป็นภาษาไทย ด้วยตัวอักษร “สี่พระยา” หรือ
ตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ พอยด์ สําหรับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
และขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ พอยด์ สําหรับกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) โดยให้ใช้ตัวอักษรสีดําบนพื้นฉลากสีขาว และมีกรอบสีดําล้อมหรือพื้นฉลากเป็นสีดําให้ใช้
ตัวอักษรสีขาวโดยไม่ต้องมีกรอบล้อม
ข้อ ๘ ประกาศฉบั บนี้ มิให้ ใช้ บังคั บกั บบุห รี่ซิ กาแรตที่ผลิ ต หรือนํ าเข้ามาในราชอาณาจัก ร
ดังต่อไปนี้
(๑) บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการจําหน่ายนอกราชอาณาจักรหรือเพื่อเป็นตัวอย่าง
ในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัย โดยมีหลักฐานในการผลิตหรือนําเข้ามาเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน
(๒) บุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนําติดตัวเข้ามา ตามจํานวนที่ได้รับการผ่อนผันให้นําติดตัวเข้ามา
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานตามประกาศกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการบริโภคของผู้นั้น
ข้อ ๙ บุหรี่ซิกาแรตที่ได้มีการผลิตหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
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ข้อ ๑๐ กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ การดํ า เนิ น การตามประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ อ ธิ บ ดี
กรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัย
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๕๖
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