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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยที่เปนการสมควรใหมีการแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ใหไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปที่ผลิต แหลงผลิต และการขาย
ไดเฉพาะในราชอาณาจักรไทยในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหปฏิบัติ ตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๒ บุหรี่ซิการ ที่ผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักรตองจัดใหมีการแสดงฉลากรูปภาพและ
ขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ โดยจัดทําเปนรูปภาพ ๔ สี
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ตามวรรคหนึ่ง ตองเปน
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ๕ แบบคละกันไปตามลําดับ โดยมีฉลาก
รูป ภาพและข อ ความคํ าเตื อนถึง พิ ษภั ยของบุ ห รี่ซิ การ ในอั ตรา ๑ แบบ ตอ ๕๐ ภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิการ
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ทั้ง ๕ แบบใหเปนไป
ตามต น แบบฉลากรู ป ภาพและข อความคํ า เตื อ นถึ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ซิ ก าร ท า ยประกาศกระทรวง
ดังตอไปนี้
แบบที่ ๑ รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่
แบบที่ ๒ รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด
แบบที่ ๓ รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
แบบที่ ๔ รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
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แบบที่ ๕ รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
ในการดําเนินการจัดทําฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ
ผูผ ลิ ต หรือ ผู นํ า เขา บุ ห รี่ ซิก าร ตอ งจั ด ทํา จากต น แบบซี ดีที่ จั ด ให โดยกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุขเทานั้น ทั้งนี้รูปแบบและตําแหนงของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่
ซิการตองเปน ไปตามที่ปรากฏในตน แบบ แตขนาดสามารถปรับไดตามความเหมาะสมโดยสัดสวน
แนวตั้งกับแนวนอนไมเปลี่ยนแปลง
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ไมใชบังคับกับวัสดุใสไมมีสี ที่ใชหุม
หอภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่
ซิการบนภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการอยางชัดเจน
ขอ ๓ การแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการบนภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิการ ตามขอ ๒ จะตองดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการทรงสี่เหลี่ยม และมีขนาดพื้นที่ทุกดานรวมกัน
ทั้งหมดไมเกิน ๓๕๐ ตารางเซนติเมตร ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการตอง
มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการทั้งสองดาน
(๒) กรณีภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการทรงสี่เหลี่ยม และมีขนาดพื้นที่ทุกดานรวมกัน
ทั้งหมดเกิน กวา ๓๕๐ ตารางเซนติเมตร ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ
ตองมีข นาดพื้ น ที่ไ มน อยกว ารอ ยละ ๕๐ ของด านที่มีพื้ น ที่ มากที่ สุดของภาชนะบรรจุ บุห รี่ซิ การ
ทั้งสองดาน ในกรณีที่ดานที่มีพื้นที่มากที่สุดดานหนึ่งโดยสภาพเปนดานลางของภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ
ใหแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือ นถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการใ นดานที่มีขนาดพื้น ที่รองลงมา
แทนได หากดานที่มีขนาดพื้นที่รองลงมาโดยสภาพเปนดานหนาและดานหลัง ใหแสดงฉลากรูปภาพ
และขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการไวที่ดานหนาเทานั้น
(๓) กรณีภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการรูปทรงอยางอื่น นอกเหนือจาก (๑) และ (๒)
ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ตองมีขนาดพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๓๐
ของพื้นที่ทั้งหมดของภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ
การแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการใหแสดงฉลาก
๑ รูปตอดานเปน หลัก หากมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือดําเนินการ ใหปฏิบัติตามขอ ๗ ของ
ประกาศฉบับนี้
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ทั้งนี้ การแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง จะตองอยูในบริเวณเดียวกันและตอเนื่องติดกัน ทั้งสามารถเห็นและสื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน
ขอ ๔ การแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ใหจัดพิมพบน
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ หรือพิมพบนวัสดุอื่น ใดปดทับ บนภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการในลักษณะติดอยู
อยางถาวรและไมสามารถทําใหหลุดลอกหรือทําลายไดโดยงาย
ขอ ๕ บุหรี่ซิการ ที่ผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ใหไดรับการยกเวนไมตองแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการตามประกาศ
ฉบับนี้ ทั้งนี้ตองไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
บุหรี่ซิการ ที่ผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักร กอนประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ใหไดรับการยกเวนไมตองแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการตามประกาศ
ฉบับนี้ ทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๖ บุหรี่ซิการ ที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อจําหนายนอกราชอาณาจักร หรือผลิตหรือนําเขา
เพื่อเปนตัวอยางในการทดสอบ วิเคราะห หรือวิจัย โดยมีรายละเอียดในการผลิตหรือนําเขาเพื่อการ
ดังกลาวอยางชัดเจน ไมตองปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๗ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิบดี
กรมควบคุมโรคเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ตนแบบฉลากรูปภาพและขอความคําเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๐
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