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เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ   และเ
ตามพระราชบ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตร
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบ
๒๙  ประกอบกับ  มาตรา  ๕๐  ของรัฐ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตร
 
 ขอ  ๑  ใหยกเลิกประกาศกระท
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากแล
ผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
 ขอ  ๒  บุหร่ีซิกาแรตที่ผลติหร
ถึงพิษภัยของบุหร่ี  โดยจัดพิมพเปนรูป
กําหนดไว  โดยตําแหนงของฉลากร
บนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิก
(Carton) ทั้งสองดานที่มีพ้ืนที่มากที่สุดแ
             ฉลากรูปภาพและขอค
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีในอัตรา  ๑ 
๑  แบบ  ตอ  ๕๐๐  กลองหรือกระดาษ
             ฉลากรูปภาพและขอค
เซนติเมตร  ตามตนแบบฉลากรูปภาพ
ทายประกาศกระทรวง 
 

สําเนาคูฉบ 
 

 

     
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที ่๘)  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

งื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหรีซ่ิกาแรต 
ัญญตัิควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 

า  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ
ีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

รวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เรื่อง  หลักเกณฑ   
ะขอความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต  ตามพระราชบัญญัติควบคุม 

ือนําเขาในราชอาณาจักรตองจัดใหมีการพิมพฉลากเปนรูปภาพคําเตือน
ภาพ  ๔  ส ี    และแสดงขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตามที่
ปูภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตองอยูทีต่ําแหนงชิดขอบ
าแรต  และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต 
ละเห็นไดชัดเจน   
วามคําเตอืนถึงพิษภัยของบุหร่ีตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ตองเปน
ษิภัยของบหุร่ี  ๖  แบบคละกันไป  โดยมีฉลากรูปภาพและขอความ 
 แบบ  ตอ  ๕,๐๐๐  ซอง หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต และในอัตรา  
หอหุมซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) แลวแตกรณี 
วามคําเตอืนถึงพิษภัยของบุหร่ีทั้ง  ๖  แบบ มีขนาด  ๕.๒ x ๔.๒๕  
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี  ซ่ึงพิมพเปนรูปภาพ  ๔  สี 

๒/…… 



 ๒
 
 
   โดยตนแบบขอความคําเตอืนประกอบรปูภาพทั้ง  ๖  แบบคือ 
   แบบที่ ๑ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวแกเร็ว 
   แบบที่ ๒ รูปภาพประกอบคําเตือน  ควนับุหร่ีจะทํารายลูก 
   แบบที่ ๓ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวจะมีกลิ่นปาก 
   แบบที่ ๔ รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวถุงลมพองตาย 
   แบบที่ ๕ รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหร่ีฆาคนตายได 
   แบบที่ ๖ รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด     
   ในการดําเนินการพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนพิษภัยของบุหร่ี ผูผลิตและหรือผู
นําเขาบุหร่ีซิกาแรตตองพิมพจากตนแบบซีดีที่จัดใหโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น ทั้งน้ี
ขนาดและตําแหนงของตัวอักษร ขอความคําเตือน รวมทั้งรูปภาพตองเปนตามทีป่รากฏในตนแบบ 
   ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง  วรรคสามและวรรคสี่ไมใชบังคบักับวสัดุใสไมมีสี ที่ใชหุมหอซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  (Carton) ซ่ึง
สามารถมองเห็นฉลากรูปภาพและคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต และกลอง
หรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) อยางชัดเจน 
 
 ขอ ๓     การพิมพฉลากรปูภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ี
ซิกาแรต  ตามขอ  ๒  ตองดําเนนิการดังน้ี 
  (๑)  มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของดานที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหร่ีซิกาแรตทั้งสองดาน 

(๒)  ขนาดของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบหุร่ีตามขอ  ๒  วรรคสาม  
ใหใชกบัซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต        ที่มีพ้ืนที่ดานหนาหรือดานหลังของซองหรือภาชนะบรรจบุุหร่ี 
ซิกาแรตที่มีพ้ืนที่ระหวาง ๔๒ - ๕๐  ตารางเซนติเมตร 
 
  (๓)  พ้ืนที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตที่เล็กหรอืใหญกวา ๔๒ - ๕๐  ตารางเซนติเมตร  
ใหลดหรือขยายฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบหุร่ีซ่ึงไดกําหนดไวในขอ ๒ วรรคสาม  ตาม
สัดสวนความกวางและยาวของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถงึพิษภัยของบหุร่ี  ทั้งน้ีใหมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของดานที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจบุหุร่ีซิกาแรตทัง้สองดาน  โดยฉลากรูปภาพ
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตองอยูที่ตําแหนงขอบบนสดุและชิดขอบดานซายของซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหร่ีซิกาแรต 
  
 ขอ ๔ กรณีที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตไมใชทรงสี่เหลี่ยม ตองพิมพฉลากรูปภาพและขอความ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจบุหุร่ีซิกาแรต       โดยใหพิมพฉลากรูปภาพและขอความ
คําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตามตนแบบซึง่ไดกําหนดไวในขอ  ๒  วรรคสาม ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือน

 



 ๓
ถึงพิษภัยของบุหร่ีตองมีไมนอยกวา  ๒ รูป ตอ  ๑   ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต      และมีขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา รอยละ ๕๐  ของพ้ืนที่ของซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตที่ไมใชทรงสี่เหลี่ยมที่ตําแหนงชิดขอบ
บนสุด 
 

ขอ ๕  กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) ขนาดระหวาง  ๒๓๕ – 
๒๔๐   ตารางเซนติเมตร   ตองจัดพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีใหมีขนาดเทากับ
ที่พิมพบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต โดยแสดงไวบนกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหร่ีซิกาแรต (Carton) ที่บรรจุซองหรือภาชนะบรรจบุุหร่ีซิกาแรตนั้นเรียงติดตอกันจากขอบบนสุดของดานที่มี
พ้ืนที่มากที่สดุทั้งสองดาน  ดานละ ๕ ภาพ   
           สําหรับกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) ที่มีขนาดพื้นที่
มากกวาหรือนอยกวาความในวรรคหนึ่ง    ใหพิมพฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี
รวมทั้งสองดานใหมีจํานวนเทากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต โดยแสดงไวที่ตําแหนงจากขอบบนสุดและชิดซาย  ในกรณีพ้ืนที่สวนบนชิดซายไม
พอสําหรับพิมพฉลากรูปภาพและคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีและขอความตามที่กําหนด   ใหพิมพฉลากรูปภาพ
บนพ้ืนที่กลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต (Carton) สวนที่เหลือจนครบตามจํานวน
ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตในกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต 
 
 ขอ  ๖  บุหร่ีซิกาแรตที่ผลติหรือนําเขาในราชอาณาจักร  ตองจัดใหมีขอความเปนภาษาไทยที่บริเวณ
ดานใดดานหนึ่งของซอง  แสดงวัน  เดือน  ปที่ผลิตจากโรงงานดวยอักษร  “สี่พระยา” หรืออักษรที่มีลักษณะ
ใกลเคยีงกันขนาดไมนอยกวา  ๑๐  พอยด    โดยใหใชตัวอักษรสีดําบนพื้นฉลากสีขาวและมีกรอบสีดําลอม
หรือพ้ืนฉลากเปนสีดํา    ใหใชตวัอักษรสีขาวโดยไมตองมีกรอบลอม  

 
 ขอ ๗  บุหร่ีซิกาแรตทีผ่ลิตเพ่ือจําหนายออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาเพื่อจําหนายออกนอก
ราชอาณาจักร  หรือนําเขาเพื่อเปนตวัอยางในการทดสอบ  วิเคราะห  และวิจัย  โดยมีรายละเอียดในการนําเขา
เพ่ือการดังกลาวอยางชัดเจน   ไมตองปฏิบัตติามประกาศนี ้
 
 ขอ  ๘  ประกาศฉบบัน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 
      (ลงชื่อ)     สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
                 (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ) 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ  
 

 


