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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปที่ผลิต แหลงผลิต และการขายได
เฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปที่ผลิต แหลงผลิต และการขายได
เฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง การแกไ ขตน แบบฉลากรูป ภาพและขอ ความ
คําเตือนพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปที่ผลิต แหลงผลิต
และการขายไดเฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ บุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักร ตองจัดใหมีการพิมพฉลากรูปภาพ
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ เปนรูปภาพ ๔ สี โดยตําแหนงของฉลากรูปภาพและขอความ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตองอยูที่ตําแหนงชิดขอบบนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และ
จะตองครอบคลุมพื้นที่สวนบนทั้งหมดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกลองหรือกระดาษ
หุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ทั้งสองดานที่มีพื้นที่มากที่สุดและเห็นไดชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ตองเปน
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ๑๐ แบบคละกันไป โดยมีฉลากรูปภาพและ
ขอความ คําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ในอัตรา ๑ แบบ ตอ ๕,๐๐๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ทั้ง ๑๐ แบบ มีขนาด ๕.๕ x ๔.๗๕
เซนติเมตร ตามตนแบบฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งพิมพเปนรูปภาพ ๔ สี
ทายประกาศกระทรวง
แบบที่ ๑ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวถุงลมพองตาย
แบบที่ ๒ รูปภาพประกอบคําเตือน
ควันบุหรี่ทําใหเปนมะเร็ง ๑๐ ชนิด
แบบที่ ๓ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวเปนมะเร็งปอดตาย
แบบที่ ๔ รูปภาพประกอบคําเตือน
ควันบุหรี่ฆาคนใกลชิด
แบบที่ ๕ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
แบบที่ ๖ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวเสนเลือดสมองตีบตาย
แบบที่ ๗ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
แบบที่ ๘ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวหัวใจวายตาย
แบบที่ ๙ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวปากเหม็นบุหรี่
แบบที่ ๑๐ รูปภาพประกอบคําเตือน
สูบแลวเทาเนา
ในการดําเนินการพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนพิษภัยของบุหรี่ ผูผลิตและหรือผูนําเขา
บุหรี่ซิกาแรต ตองพิมพจากตนแบบซีดีที่จัดใหโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น ทั้งนี้
ขนาดและตําแหนงของตัวอักษร ขอความคําเตือน รวมทั้งรูปภาพ ตองเปนตามที่ปรากฏในตนแบบ
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไมใ ชบังคับกับวัสดุใสไมมีสีที่ใชหุมหอซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกลองหรือกระดาษหุม หอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพและคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรต และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) อยางชัดเจน
ขอ ๓ การพิม พฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต ตามขอ ๒ ตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๕๕ ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต ทั้งสองดาน
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(๒) ขนาดของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตามขอ ๒ วรรคสาม ใหใช
กับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ที่มีพื้นที่ดานหนาหรือดานหลังของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรตที่มีพื้นที่ระหวาง ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร
(๓) พื้นที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ที่เล็กหรือใหญกวา ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร
ใหลดหรือขยายฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซึ่งไดกําหนดไวในขอ ๒ วรรคสาม
ตามสัดสวนความกวางและยาวของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ทั้งนี้ ใหมี
พื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๕๕ ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตทั้งสองดาน
โดยฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ตองชิดขอบบนสุดและชิดขอบดานซายของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ขอ ๔ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ไมสามารถแสดงฉลากรูปภาพและขอความ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ไดตามขอ ๒ และขอ ๓ ใหลดหรือขยายฉลากรูปภาพและขอความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ ตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๒ วรรคสาม ตามสัดสวนความกวางและความยาวของ
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ จนกวาจะไมสามารถดําเนินการลดหรือขยายฉลาก
รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ได และหากฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย
ของบุหรี่ยังคงมีพื้น ที่ไมถึงรอยละ ๕๕ ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรตนั้น ใหเพิ่มพื้นที่สีดําบริเวณดานบนของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่
เพื่อใหฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ดังกลาว มีพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๕๕
ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ขอ ๕ กรณี ที่ซ องหรื อภาชนะบรรจุบุ หรี่ ซิก าแรต ไมใ ชท รงสี่เ หลี่ย ม ต องพิม พฉ ลาก
รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต โดยใหพิม พ
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตามตนแบบซึ่งไดกําหนดไวในขอ ๒ วรรคสาม
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ตอ งมีไมนอยกวา ๒ รู ป ตอ ๑ ซองหรื อ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และมีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๕๕ ของพื้นที่ของซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต ที่ไมใชทรงสี่เหลี่ยม ที่ตําแหนงชิดขอบบนสุด
ขอ ๖ กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ซึ่งดานที่มี
พื้นที่มากที่สุดทั้งสองดานมีขนาดระหวาง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ตองจัดพิมพฉลากรูปภาพ
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ใหมีขนาดเทากับที่พิมพบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
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โดยแสดงไวบนกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) เรียงติดตอกัน
จากขอบบนสุดของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดทั้งสองดาน ดานละ ๕ ภาพ ซึ่งจะตองจัดพิมพฉลากรูปภาพ
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ๑๐ แบบ ไมซ้ํากัน
กรณีกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่มีจํานวนนอยกวา
๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต จะตองจัดพิม พฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย
ของบุหรี่ โดยที่แบบไมซ้ํากัน
กรณีกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่มีจํานวนมากกวา ๑๐ ซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต จะตองจัดพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ ๑๐ แบบ
โดยอาจมีแบบที่ซ้ํากันได
สําหรับกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่มีขนาดพื้นที่
มากกวาหรือนอยกวาความในวรรคหนึ่ง ใหพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่
ใหมีจํานวนเทากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) โดยแสดงไวที่ชิดขอบบนและชิดซาย ในกรณี พื้น ที่สวนบนชิดซา ย
ไมพอสําหรับพิม พฉลากรูปภาพและขอความคําเตือ นถึงพิษภัยของบุหรี่และขอความตามที่กําหนด
ใหพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนพื้นที่กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรต (Carton) สวนที่เหลือจนครบ ตามจํานวนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ที่บรรจุอยูในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ตองมีจํานวนไมนอยกวา
๒ แบบ ตอ ๑ กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ขอ ๗ บุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักรจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีขอความแสดง วัน เดือน ป ที่ผลิต ที่บริเวณดานขางดานใดดานหนึ่งของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต นอกเหนือจากบริเวณที่กําหนดใหแจงสารพิษหรือสารกอมะเร็ง
(๒) จัดใหมีขอความแสดงแหลงที่มาของบุหรี่ซิกาแรต วาไดผลิตขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย
หรือผลิตขึ้นในประเทศใด ที่บริเวณดานหนาชิดขอบลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และ
กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๓) จั ด ให มี ข อ ความแสดงว า “สํ า หรั บ ขายในราชอาณาจั ก รไทย” ที่ บ ริ เ วณด า นหลั ง
ชิดขอบลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกลองหรือกระดาษหุม หอซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ทั้งนี้ ขอความตามวรรคหนึ่งตองจัดทําเปนภาษาไทย ดวยอักษร “สี่พระยา” หรืออักษรที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน ขนาดไมนอยกวา ๑๐ พอยด สําหรับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และ
ขนาดไมนอยกวา ๓๐ พอยด สําหรับกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) โดยใหใชตัวอักษร สีดําบนพื้นฉลากสีขาว และมีกรอบสีดําลอมหรือพื้นฉลากเปนสีดําใหใช
ตัวอักษรสีขาวโดยไมตองมีกรอบลอม
ขอ ๘ บุหรี่ซิกาแรต ที่ผ ลิต เพื่อจําหนายนอกราชอาณาจักร หรือนํ าเขามาเพื่อจําหนา ย
นอกราชอาณาจักร หรือนําเขาเพื่อเปนตัวอยางในการทดสอบ วิเคราะหและวิจัย โดยมีรายละเอียด
ในการผลิตหรือนําเขาเพื่อการดังกลาวอยางชัดเจน ไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้
ขอ ๙ บุหรี่ซิกาแรตที่ไดมีการผลิตหรือไดนําเขามาในราชอาณาจักรกอนที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา เกาสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ
ขอ ๑๐ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรือการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิบดี
กรมควบคุมโรคเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยา แกวภราดัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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