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บทคัดย่อ 

วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาเป็นวิธีการที่ศาลปกครองกําหนดขึ้นมาเพ่ือรักษาสถานะของ
บุคคลหรือป้องกันไม่ให้สิทธิหรือทรัพย์สินของคู่ความได้รับความเสียหายในระหว่างการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาล โดยศาลกําหนดมาตรการในรูปของคําสั่งเรียกว่าคําสั่งคุ้มครองช่ัวคราว วิธีการ
ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาเป็นมาตรการพิเศษที่สามารถนํามาใช้เพ่ือเยียวยาให้เกิดความเป็นธรรมแก่
คู่กรณี  

ตัวอย่างคําพิพากษาศาลปกครอง คดีพิพาทการขยายภาพคําเตือนสุขภาพตามกฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องพิมพ์
ภาพคําเตือนพิษภัยบุหรี่เพ่ิมเติมจากขนาดเดิมร้อยละ ๕๕ เป็นร้อยละ ๘๕ บนพ้ืนที่ซองบุหรี่ มีทั้งหมด 
๑๐ ภาพ ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง ๒๖๙ /๒๕๕๗ ให้ยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองช้ันต้น 
โดยให้เหตุผลว่า กระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานถูกต้องตามข้ันตอนซึ่งยึดประโยชน์สุขภาพของประชาชน
เป็นหลัก และผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบสามารถถือปฏิบัติได้ ส่งผลให้บุหรี่ทุกย่ีห้อที่นําเข้าไทยต้องปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับน้ี และให้ผู้ประกอบการเก็บบุหรี่รุ่นเก่าออกจากตลาดให้หมดภายในวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗ 
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Interesting judgment: Court injunction 

Tobacco labelling regulations 

Chardsumon Prutipinyo* 

Abstract 

A court injunction of pre-judgment is a method by which the Administrative 
Court set up to protect contemporarily the status of a person, or prevent the rights or 
property, of the parties to be lost during the court proceedings. The court prescribes 
measures in the form of a statement called ‘court injunction order’. This is a special 
measure that can be used to remedy for fairness to be rendered on the parties involved. 

An example of the Supreme Administrative Court decision, is a disputable case 
on cigarette graphic warning pictures.  The Supreme Administrative Court rendered an 
injunction against a Central Administrative Court, on the decision to enforce Ministry of 
Public Health’s Regulation, 2556 B.E., according to Tobacco Control Act, 2535 B.E., to 
enlarge the area of graphic health warning picture from 55% to 85% of the area on 
cigarette pack, with a total of 10 rotating pictures.  The Supreme Administrative Court 
decision, order number 269/2557, withdrew the Primary Administrative Court’s 
injunction. The Supreme Administrative Court reasoned that the Ministry of Public Health 
legally enforced its regulation accordingly, based on the principle of public health 
protection for of the people.  All cigarette manufacturers had to comply with the 
regulation, resulting in every brands of imported cigarette had to enlarge the graphic 
health warning area on cigarette pack to 85% accordingly, from May 29, 2018.  Tobacco 
manufacturers had to get rid of all the cigarette packs with 55% graphic health warning 
picture from the market by September 23, 2014 

 

Keywords: injunction by Administrative court/ Temporary relief from implementation or  
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บทนํา (Introduction) 

คดีน้ีเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย คําร้องอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง คดีน้ีผู้ฟ้องคดีขอให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
การแสดงรูปภาพข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัยและช่องทาง ติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของซอง
บุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดําเนินคดีที่มีระยะเวลานาน เอกชนผู้ถูกบังคับ
ตามกฎ ได้ขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามกฎน้ีไปก่อน ซึ่งเป็นวิธีการช่ัวคราวของศาลปกครอง ตามมาตรา 
๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งท่านผู้อ่านควร
ได้พิจารณาหลักกฎหมายที่ต้องใช้ในการขอทุเลาการบังคับตามกฎ เพ่ือไม่ให้กฎใช้บังคับระหว่างดําเนินคดี
ก่อน ดังน้ี 

พื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Basis) 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติถึงวิธีการ
ช่ัวคราว ในมาตรา ๖๖๑ ในการย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดีสามารถย่ืน
ได้ ๒ ช่วงคือการย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนมีคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นและ
ยังรวมถึงเมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เน่ืองจากมีการอุทธรณ์คําพิพากษาของ
ศาลปกครองช้ันต้น  คู่กรณีก็สามารถย่ืนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนมีคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดได้เช่นกัน ระเบียบเก่ียวกับการทุเลาการบังคับตามกฎมีบัญญัติอยู่ในระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขข้อ ๖๙ ๒ ถึง 
ข้อ ๗๔ 

                                          

๑“มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีท่ี
เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ให้ศาลปกครองมีอํานาจ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย” 

๒“ข้อ ๖๙ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในคําฟ้องหรือย่ืนคําขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี เพ่ือขอให้ศาลมี
คําสั่งทุเลาการบงัคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคบัตามผลของกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองไว้เปน็การชั่วคราว 

คําขอของผู้ฟ้องคดีตามวรรคสอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองใด และการให้กฎหรือคําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จะทําให้เกิดความเสียหายท่ียากแก่การเยียวยาแก้ไขใน
ภายหลังอย่างไร” 
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แถลงการณ์แล้ว” หมายความว่าคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราวดังกล่าวต้องทําโดยองค์คณะไม่ใช่เป็นอํานาจ
ของตุลาการศาลปกครองเพียงรายเดียวและจะทําได้เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอคําแถลงการณ์แล้ว 

การส่ังไม่รับคําทุเลาข้อ ๗๐ เป็นกรณีที่ศาลเห็นว่า คําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทาง
ปกครองใดย่ืนโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา
หรือเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองหรือเป็นกรณีที่
ศาลเห็นชัดแจ้งว่าไม่สามารถที่จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้เลยเช่นน้ีศาลย่อมมี
คําสั่งไม่รับคําร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องดําเนินการอย่างไร
ต่ออีก กล่าวคือไม่จําเป็นต้องมีการไต่สวนและการดําเนินการอย่างไรเลย 

ศาลปกครองสามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เช่น ใน
กรณีที่มีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ โดยเห็นว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีผู้อยู่ในบังคับของกฎหรือคําสั่งทางปกครอง แต่กระน้ัน การดําเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลปกครองก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ซึ่งอาจทําให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือไม่อาจเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองนั้น เน่ืองจากระหว่างการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง กฎหรือคําสั่งทาง
ปกครองก็ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา และในระบบกฎหมายไทย การฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่มีผล
เป็นการทุเลาการบังคับตามกฎ ในการน้ีฝ่ายปกครองจึงสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎนั้นทําให้ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเสียหายอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองแล้วก็ตาม  ด้วยเหตุน้ี จึงมีการบัญญัติกฎหมายให้ศาลปกครองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการ
ทุเลาการบังคับตามกฎเป็นการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาเพ่ือยับย้ังการมีผลบังคับของกฎน้ัน  

ตัวอย่างคดีที่เก่ียวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎ เพ่ือให้การบังคับตามกฎของฝ่ายปกครอง
น้ัน ไม่มีผลช่ัวคราว ซึ่งกรณีที่ศาลปกครองจะพิจารณาสั่งทุเลาการบังคับหรือไม่ จะต้องพิจารณาให้ครบ
หลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ประการ คือ  

๑. คําสั่งทางปกครองน้ันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

๒. การให้คําสัง่ทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง และ  

๓. การทุเลาการบังคับต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
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และข้อ ๖ (๓) ของประกาศดังกล่าวกําหนดว่า บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ให้
บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)น้ัน ต้อง
แสดงฉลากรูปภาพข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ
จํานวน ๑๐ แบบต่อ ๑ กล่อง หรือกระดาษห่อหุ้มซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) เห็นว่า
การออกประกาศดังกล่าวอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงสลากที่หีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนที่จะนําออกจากแหล่งผลิต หรือก่อนที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี และ
วรรคสองบัญญัติว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลาก ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในปัจจุบันยังไม่มีทางแก้ด้านเทคนิคเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
เน่ืองจากเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุบุหรี่จะมีตัวตรวจจับสัญญาณที่ใช้ในการตรวจจับซอง หรือ
ภาชนะที่ใช้บรรจุ บุหรี่ที่มีข้อบกพร่อง เช่น การติดแสตมป์ยาสูบที่ไม่ถูกต้อง ซองมีข้อบกพร่อง เช่น การ
ติดกาวไม่เรียบร้อย โดยเคร่ืองจักรจะทําการคัดกรองบุหรี่ที่มีข้อบกพร่องออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้
ลําดับของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่หยุดชะงักลงโดยอัตโนมัติ ทําให้ไม่อาจรับประกันได้ว่า ซองบุหรี่ทุกๆ 
๑๐ ซองจะประกอบไปด้วยคําเป็นครบทั้ง ๑๐ แบบหรือไม่ นอกจากน้ันบริษัท จี ดี  โซซิเอต้ี เปร์อ อาซิโอ
น่ี จํากัด (จี.ดี.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองจักร สําหรับการผลิตบุหรี่ให้กับทางกลุ่มบริษัทเจที รวมถึง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบุหรี่สําหรับประเทศไทย ได้มีหนังสือยืนยันว่า ในปัจจุบันยังไม่มีทางแก้ไขปัญหา
ด้านเทคนิคที่จะรับประกันและควบคุมได้ว่า ภาชนะบรรจุบุหรี่หรือกระดาษห่อหุ้มทองที่บรรจุบุหรี่จํานวน 
๑๐ ซองนั้น จะสามารถที่จะบรรจุคําเตือนรูปภาพที่แตกต่างกันจํานวน ๑๐ แบบได้ ข้อเท็จจริงดังกล่าว
เห็นได้ว่า มาตรการบังคับให้บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง หรือกระดาษ หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต (Carton) กล่องที่บรรจุ ๑๐ ซอง ต้องมีรูปภาพคําเตือนที่ไม่ซ้ํากันทั้ง ๑๐ แบบ น่าจะเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติอันเน่ืองมาจากกระบวนการพิมพ์ และกระบวนการผลิตซอง ประกอบกับภายหลังจาก
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศดังกล่าวแล้วสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบได้มีการประชุมช้ีแจง
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงดังกล่าว สําหรับผู้ประกอบการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ปรากฏว่ามีหลายประเด็นที่เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติกรมควบคุมโรคจึงอาศัยอํานาจตามข้อ ๑๐ ของ
ประกาศดังกล่าวกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวสําหรับผู้ประกอบการ โดยในคําแนะนําข้อ ๓ 
ให้ขยายเวลาการบังคับใช้เง่ือนไขการกําหนดให้ต้องแสดงสลากรูปภาพโดยภาพด้านหน้าและด้านหลังเป็น
ภาพเดียวกัน ใน ๑ กล่องหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศมีผลใช้บังคับปรากฏตามหนังสือกรมควบคุมโรค ที่สธ ๐๔๔๒.๔/ว ๘๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖ และต่อมากรมควบคุมโรคเห็นว่า ยังมีผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในบางข้อได้ จึงอาศัยอํานาจตามข้อ ๑๐ ของประกาศดังกล่าวกําหนดแนวทางปฏิบัติการประกาศ
ดังกล่าวสําหรับผู้ประกอบการเพ่ิมเติมโดยคําแนะนําในข้อ ๒ กําหนดให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
เง่ือนไขการกําหนดให้ต้องแสดงฉลากรูปภาพตามข้อ ๖ (๓) ของประกาศดังกล่าวออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับ
แต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ แต่ทั้งน้ีต้องแสดงสลากรูปภาพจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ แบบต่อ ๑ กล่องหรือ
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กระดาษหุ้มห่อซอง หรือภาชนะบรรจุซิกาแรต (Carton) ปรากฏตามหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 
๐๔๔๒.๔/ว ๙๕๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ข้อกําหนดในเรื่อง
ดังกล่าว น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ กรมควบคุมโรคจึงมีการผ่อนผันในเรื่องมาตรการบังคับให้บุหรี่ที่
บรรจุอยู่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่บรรจุ ๑๐ ซองต้องมี
รูปภาพคําเตือนที่ไม่ซ้ํากันทั้ง ๑๐ แบบออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวจึงน่าจะมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมาย และหากประกาศดังกล่าวมี
ผลใช้บังคับต่อไปจะเป็นการสร้างภาระให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกินความจําเป็น เน่ืองจากในกระบวนการพิมพ์
ฉลากรูปภาพและข้อความคําเตือนต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบแม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมด และปัญหาใน
กระบวนการผลิต หากเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการบรรจุบุหรี่ในกล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่ต้องมีรูปภาพคําเตือนที่ไม่ซ้ํากันทั้ง ๑๐ แบบผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษปรับถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจ 
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอันจะทําให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง และหากศาลมีคําสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้ี ไว้ก่อน ก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ
หรือบริการสาธารณะแต่ประการใด แม้จะมีการทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับดังกล่าวทั้งฉบับ ซึ่ง
รวมถึงข้ออ่ืนๆ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มีการโต้แย้งก็ตาม ก็ไม่มีผลกระทบต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เน่ืองจากผู้ผลิตนําเข้ารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหรี่ซิกา
แรต พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจัดให้มีการพิมพ์ฉลากรูปภาพและข้อความคําเตือนถึงพิษภัยบุหรี่จํานวน ๑๐ แบบ 
และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ทั้ง
สองด้าน และรูปภาพและข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในกล่อง 

ศาลปกครองช้ันต้นได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ กําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวก่อนมีคําพิพากษา โดยสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขระงับการใช้ประกาศดังกล่าวไว้ก่อน ทําให้
ประกาศเตือนภัยบนซองบุหรี่ยังคงมีขนาดร้อยละ ๕๕ ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านหน้าและหลังซองหรือกล่อง
บุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ .๒๕๓๕ ระงับไปช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๗ 

ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่ืนอุทธรณ์คําสั่งระงับใช้ประกาศดังกล่าวต่อศาล
ปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๗ โดยขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งดังต่อไปน้ี  

๑. มีคําพิพากษาหรือคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้น ที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงรูปภาพข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัย
และช่องทางการติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตพ.ศ.๒๕๕๖ โดยอาจพิจารณาแยกเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ประกาศฉบับพิพาทดังกล่าวในข้อที่ว่าด้วยการเปล่ียนรูปภาพประกอบ
ข้อความคําเตือนชุดใหม่ (ข้อ ๒) ของประกาศฉบับพิพาท ๑.๒ ประกาศฉบับพิพาทในข้อที่ว่าด้วยการ
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ขยายขนาดรูปภาพประกอบข้อความคําเตือนจากร้อยละ ๕๕ เป็นร้อยละ ๘๕ (ข้อ ๓) ของประกาศฉบับ
พิพาทดังกล่าว ๑.๓ ประกาศฉบับพิพาทดังกล่าวในข้อที่ว่าด้วยการแสดงรูปภาพประกอบข้อความคําเติม 
๑๐ แบบ ต่อ ๑ กล่องหรือกระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ข้อ ๖ (๓) ของ
ประกาศฉบับพิพาทดังกล่าว 

๒. มีคําประกาศระงับคําสั่งของศาล ช้ันต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับพิพาทดังกล่าว
ไว้เป็นการช่ัวคราวก่อน จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์  

๓. มีคําสั่งเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ประกอบ ธุรกิจยาสูบที่ได้ดําเนินการตามประกาศ
ฉบับพิพาทดังกล่าวไปแล้วด้วย และเรียกกรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนของบริษัท Leadon Distribution 
Thailand Co.Ltd บริษัท Orinent & Eight Happiness Cigarette (Thailand) Co.Ltd บริษัท Baisha 
Cigarette International Co.Ltd และ บริษัท United Product Marketing Co.Ltd ผู้ได้รับความ
เสียหายเข้าช้ีแจงข้อเท็จจริงรวมทั้งรายละเอียดของความเสียหายต่างๆ ต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

อน่ึง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสถานะเป็นบริษัทจํากัด เป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับยาสูบและเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้นําบุหรี่เข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินกิจการระหว่างประเทศของบริษัท และเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าภายใต้ย่ีห้อ
ดังกล่าว และเป็นผู้มีสิทธิในการใช้และอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมาย ที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย เห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศดังกล่าว จึงได้นําคดีมาฟ้องต่อ
ศาล เพ่ือขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาถึงเง่ือนไขแห่งการที่
ศาลปกครองจะมีอํานาจออกคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ กล่าวคือ 

ประการที่ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดง
รูปภาพ ข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต 
พ.ศ.๒๕๕๖น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่น้ันเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งระบุว่า โดยที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ทําให้เกิดโรคภัยร้ายแรงแก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงทารกในครรภ์ในกรณีที่ผู้บริโภค
กําลังต้ังครรภ์และยังเป็นผลร้ายแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้บริโภคอีกด้วย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะ ทําให้มีการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการ
ต่างๆอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่ของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติทําให้เป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อการป้องกันโรคภัยอันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีประกอบกับข้อกําหนดที่เป็นข้อพิพาทในคดีน้ีคือ
ข้อ ๓และข้อ ๖ (๓) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ 
ข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.
๒๕๕๖ แล้ว ข้อกําหนดตามพิพาทดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องการกําหนดรูปภาพที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ 
ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่องต้องแสดงรูปภาพจํานวน ๑๐ แบบ 
ตามรายละเอียดข้างต้นน้ันเห็นว่าเป็นกรณีการออกข้อกําหนดโดยไม่น่าจะเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประชาชนและเยาวชน และถึงแม้ใน
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ช้ันน้ี หากฟังได้ว่า ไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลายประการก็ตามเช่น
ที่มาของการขยายภาพจากพ้ืนที่ร้อยละ ๕๕ของซองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นร้อยละ ๘๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งสองอ้างว่าเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก (FCTC) ว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 
พ.ศ.๒๕๔๖โดยไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า ข้อกําหนดดังกล่าวจะเป็น
ภาระแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกินสมควรหรือไม่และข้อกําหนดดังกล่าวจะบรรลุผลอย่างแน่แท้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคคุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอันเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่
รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการออกประกาศดังกล่าวที่ผู้ ฟ้องคดีทั้งสองมีส่วนร่วม หรือรับฟัง
ข้อเสนอแนะและคําคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ประการใด และผลกระทบต่อสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการค้า
ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตามแต่หากพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจะเห็นได้ว่า ข้อดังกล่าวเป็นเน้ือหาแห่งคดีที่ศาลจะ
พึงพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป แต่ไม่อาจเป็นข้อที่เป็นสาระสําคัญถึงขนาดที่ศาลจะใช้ดุลพินิจมีคําสั่งทุเลา
การบังคับตามกฎในช้ันน้ีได้ อีกทั้งข้อเท็จจริงในคดีน้ีก็ไม่ชัดเจน ถึงขนาดว่าไม่มีรายงานการวิจัยในเร่ือง
ดังกล่าว รวมท้ังได้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกขึ้นต่อสู้ว่า มีการศึกษาวิจัยและสํารวจความคิดเห็น
เก่ียวกับภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และการบริโภคยาสูบแล้ว และถึงแม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะไม่ได้ยกขึ้น
กล่าวกันในช้ันศาลปกครองช้ันต้นก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ย่อมเป็นปัญหาเก่ียวกับสาธารณะประโยชน์ที่
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกขึ้นกล่าวในช้ันน้ีได้ นอกจากน้ี แม้จะมีข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังได้ว่าการขยายภาพคํา
เตือนบนซองบุหรี่และการบริโภคบุหรี่จะมีผลต่อผู้บริโภคยาสูบอยู่ช่ัวขณะบ้างก็ตาม แต่การดังกล่าวย่อมมี
ผลต่อผู้ที่จะบริโภคบุหรี่รายใหม่ที่จะสนใจและเร่ิมต้นการบริโภคยาสูบอันดับ ๑ อีก ทั้งเมื่อพิจารณาถึงข้อ
ต่อสู้ในคําช้ีแจงข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็เป็นเน้ือหาสาระแห่งคดีที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดี
ต่อไป ดังน้ัน ในช้ันน้ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ 
ข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 
๒๕๕๖ จึงไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด 

ประการที่ ๒ การให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดง
รูปภาพ ข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต 
พ.ศ.๒๕๕๖น้ันมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งหากมีปัญหาในการแก้ไขเยียวยาใน
ภายหลัง กล่าวคือ แม้ต่อมาในภายหลัง ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งให้เพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
น้ันคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลก็ไม่อาจแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการ
บังคับตามผลของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ตามพิพาทน้ันในระหว่างการพิจารณาคดีให้หมดไปโดย
สิ้นเชิงหรือไม่น้ัน เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงและรูปคดีแล้วกรณีตามฟ้องน้ี แม้ต่อมาในภายหลัง
ศาลจะพิพากษาหรือเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามกรณีดังกล่าวน้ีก็อาจจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการบังคับตามผลของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่พิพาทได้ 
กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพ่ิงจะจัดการระบบการผลิตให้กลับคืนมาดังเดิมได้โดยไม่เสียหายเกินขนาด  
เพราะเป็นการจัดระบบการผลิตดังเดิมที่เคยดําเนินการมาพร้อมทั้งไม่กระทบต่อเครื่องหมายการค้าหรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนได้ในภายหลัง กรณีจึงไม่เป็นภาระเกินสมควรอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่รับฟัง
ได้ว่า มีผู้ผลิตบุหรี่รายอ่ืนสามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามพิพาทได้ จึงฟังไม่ได้ว่าการ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพิพาทเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคในการผลิตที่จะพึงปฏิบัติไม่ได้ 
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ดังน้ัน การให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความ
คําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผล
ใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาพิพากษาคดี จึงหาเป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังแต่
ประการใดไม่ 

ประการที่สาม การทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ใน
ฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.๒๕๕๖ น้ันเป็นการช่ัวคราว ในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นอุปสรรคแก่การ
บริหารของรัฐหรือไม่น้ันเห็นว่าเมื่อศาลเห็นว่า กรณีน้ีเป็นกรณีที่ไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากให้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งหาเป็นการ
ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังแต่ประการใดไม่กรณีจึงไม่ครบเง่ือนไขแห่งการที่ศาลปกครอง จะมี
อํานาจ ออกคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎได้จึงหาจําต้องวินิจฉัยประการน้ีต่อไป ไม่ เพราะหาทําให้คดี
เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาเป็นอ่ืนได้อีกไม่ ดังน้ันการที่ศาลปกครองช้ันต้นมีคําสั่งทุเลาการบังคับตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข การแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือน
เก่ียวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลือกยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.๒๕๕๖ ไว้เป็นการ
ช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืนศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคําสั่ง
กลับคําสั่งศาลปกครองช้ันต้นเป็นให้ยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 


