
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข 

เกี่ยวกบัหบีห่อผลติภัณฑ์ยาสูบและผลติภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซ่ิกาแรต 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้  โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ  ภาพ  สัญลักษณ์  
เครื่องหมาย  เครื่องหมายการค้า  รูป  รอยประดิษฐ์  ลวดลาย  หรือสิ่งอื่นใด  นอกจากที่ประกาศนี้ก าหนด   

  ๓.๑ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

  ๓.๒ พ้ืนผิวภายนอกทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  
วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ต้องเป็นสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  ทั้งนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 

   (ก) อักษร  ข้อความ  ของชื่อตรา  (Brand)  ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  
ชื่อผู้ผลิต  ผู้น าเข้าบุหรี่ซิกาแรต  หรือชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔ 

   (ข) ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตอืนถึงพิษภัยของบุหรีซ่ิกาแรตและช่องทางตดิตอ่
เพื่อการเลิกยาสูบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙   

   (ค) ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒ 

  ๓.๓ พ้ืนผิวภายในทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  
กระดาษ  หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ต้องเป็นสีขาว 

  ๓.๔ กรณีมีวัสดุหุ้มห่อมวนบุหรี่ซิกาแรตที่อยู่ในซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
หรือกรณีมีวัสดุหุ้มห่อทุกซองรวมกันที่อยู่ในกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  ต้องท าด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันซึ่งมีสีเงินหรือสีขาว 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  ๓.๕ กรณีที่มีวัสดุหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  หรือกรณีที่มีวัสดุหุม้หอ่  
กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ต้องท าด้วยวัสดุใสไม่มีสี   
ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ  
เพ่ือการเลิกยาสูบ  และฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์  
ยาสูบบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรื อภาชนะบรรจุ 
บุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
ต้องไม่จัดแสดง  หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเครื่องหมายการค้าของบุหรี่ซิกาแรต  
ในทุกพ้ืนที่ของพ้ืนผิวด้านนอกของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ อักษร  ข้อความ  ของชื่อตรา  (Brand)  หรือชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ของผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ชื่อผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้า  ที่ต้องการแสดงหรือจัดพิมพ์ไว้บนซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑.๑ ชื่อตรา  (Brand)  หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบ
ตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ  โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน  ๔  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน   
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C  และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน   
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณทั้งสองด้านของด้านที่มีพ้ืนที่
มากที่สุดซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัย  และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  
โดยอาจจัดพิมพ์บริเวณด้านที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดอีกเพียงหนึ่งด้านด้วยก็ได้ 

   ๔.๑.๒ ชื่อผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต   
ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ  โดยมีความสูง
ของตัวอักษรไม่เกิน  ๒  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C  และให้จัดพิมพ์
บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  
บริเวณด้านหนึ่งด้านใดของพ้ืนที่ขนาดกลางของซองซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากข้อความเกี่ยวกับพิษภัย 
และอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

  ๔.๒ อักษร  ข้อความ  ของชื่อตรา  (Brand)  หรือชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ของผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ชื่อผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้า  ที่ต้องการแสดงหรือจัดพิมพ์ไว้บนกล่อง  วัสดุ  
กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ต้องจัดให้มีรูปแบบและลักษณะตามที่ก าหนดไว้  
ดังต่อไปนี้ 

   ๔.๒.๑ ชื่อตรา  (Brand)  หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบ
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ตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความโดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน  ๘  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน   
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C  และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน   
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณทั้งสองด้านของด้านที่มีพ้ืนที่
มากที่สุดซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัย  และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ 
หรือจัดพิมพ์บริเวณด้านที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดอีกเพียงหนึ่งด้าน 

   ๔.๒.๒ ชื่อผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต   
ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ   
โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน  ๔  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C  
และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - 
Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณด้านหนึ่งด้านใดพ้ืนที่ขนาดกลางของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัย 
และอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ข้อ ๕ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องมี
รูปแบบ  และลักษณะของมวนบุหรี่ซิกาแรตตามที่ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้  โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ  
ภาพ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  เครื่องหมายการค้า  รูป  รอยประดิษฐ์  ลวดลาย  หรือสิ่งอื่นใด   
นอกจากที่ประกาศนี้ก าหนด 

  ๕.๑ พ้ืนผิวภายนอกต้องท าด้วยกระดาษสีขาว 
  ๕.๒ กระดาษห่อก้นกรอง  ต้องท าด้วยกระดาษสีขาวหรือสีไม้ก๊อก  (Cork)  หรือส ี

ที่ใกล้เคียงกัน 
  ๕.๓ ชื่อตรา  (Brand)  หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ด้วย   

ให้พิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษร  “TH  Sarabun  PSK”  ความสูง 
ไม่เกิน  ๑.๕  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C  เพียงต าแหน่งเดียว 

ข้อ ๖ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้าในราชอาณาจักร  ต้องจัดให้มี  
การแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  
เป็นรูปภาพ  ๔  สี  ดังต่อไปนี้ 

แบบที่  ๑ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก   
แบบที่  ๒ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้เป็นโรคถุงลมปอดพอง 
แบบที่  ๓ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งปาก 
แบบที่  ๔ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  เลิกบุหรี่เพื่อลูก 
แบบที่  ๕ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้ตาบอด 
แบบที่  ๖ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้หัวใจวาย 
แบบที่  ๗ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งหลอดอาหาร 
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แบบที่  ๘ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้เส้นเลือดสมองแตก 
แบบที่  ๙ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งปอด 
แบบที่  ๑๐ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง 
การแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ 

เพ่ือการเลิกยาสูบตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดพิมพ์  ๑๐  แบบคละกันไป  ในอัตรา  ๑  แบบ 
ต่อ  ๕,๐๐๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต 

ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  
ทั้ง  ๑๐  แบบ  ต้องมีขนาด  ๕.๕๐  x  ๗.๓๙  เซนติเมตร  โดยให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือน  
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต   
และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ที่ต าแหน่งชิดขอบด้านบนสุด  
และต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซอง   
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทาง
ติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ได้อย่างชัดเจน 

ในการพิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ   
เพ่ือการเลิกยาสูบ  ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ต้องพิมพ์จากต้นแบบ 
ที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เท่านั้น  ทั้งนี้  ค่าความเข้มสี  น้ าหนักสี  ขนาด 
และต าแหน่งของตัวอักษร  รูปภาพ  ข้อความค าเตือน  รวมทั้งความคมชัดต้องเป็นไปตามที่ปรากฏ 
ในต้นแบบฉลากท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๗ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบตามข้อ  ๖  ที่ซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  โดยต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕  ของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดทั้ง  ๒  ด้าน   
ท่ีต าแหน่งชิดขอบด้านบนสุดและชิดขอบด้านซ้ายของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ดังต่อไปนี้ 

  ๗.๑ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ซึ่งด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดมีพ้ืนที่
ระหว่าง  ๔๒ - ๕๐  ตารางเซนติเมตร  ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต 
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  โดยมีขนาดตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  วรรคสาม 

  ๗.๒ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ซึ่งด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดมีพ้ืนที่ 
น้อยกว่าหรือมากกว่า  ๔๒ - ๕๐  ตารางเซนติเมตร  สามารถย่อหรือขยายขนาดของฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  ตามที่ได้ก าหนดไว ้
ในข้อ  ๖  วรรคสาม  ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของฉลากดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ ๘ กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต   
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ  ๖  ได้  ให้ย่อหรือขยายได้ตามความเหมาะสม  
แต่ต้องไม่ท าให้สัดส่วนความกว้างและความยาวรวมทั้งความคมชัดของฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือน 
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเปลี่ยนแปลงไป 

หากไม่สามารถย่อหรือขยายเพ่ือคงสัดส่วนความกว้างและความยาว  รวมทั้งความคมชัดได้ 
หรือการย่อหรือขยายท าให้ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ   
เพ่ือการเลิกยาสูบ  มีพ้ืนที่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๕  ของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุ 
บุหรี่ซิกาแรตนั้น  ให้เพ่ิมพ้ืนที่สีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  
Couche - Pantone  ๔๔๘  C  ชิดขอบด้านบนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  เพ่ือให้ฉลาก
รูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบดังกล่าวมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕  ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต 

ข้อ ๙ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบตามข้อ  ๖  ที่กล่อง  
วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑ กรณีกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มหอ่ซองหรือภาชนะบรรจุบหุรีซ่ิกาแรต  (Carton)  
ซึ่งด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดมีพ้ืนที่ระหว่าง  ๒๓๕ - ๒๔๐  ตารางเซนติเมตร  ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  ให้มีขนาดเท่ากับ 
ที่พิมพ์บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  โดยให้เรียงติดต่อกันชิดขอบด้านบนสุดของด้านที่มีพ้ืนที่
มากที่สุดทั้ง  ๒  ด้าน  ด้านละ  ๕  แบบ  และต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัย 
ของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  ๑๐  แบบไม่ซ้ ากัน 

  ๙.๒ กรณีกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มหอ่ซองหรือภาชนะบรรจุบหุรีซ่ิกาแรต  (Carton)  
ซึ่งด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพ้ืนที่น้อยกว่าหรือมากกว่า  ๒๓๕ - ๒๔๐  ตารางเซนติเมตร  ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต  และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  ให้มีขนาดเท่ากับ  
ที่พิมพ์บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และให้มีจ านวนเท่ากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ที่บรรจุอยู่ในกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  โดยให้เรียง
ติดต่อกันชิดขอบด้านบนสุด  และชิดขอบด้านซ้ายของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต  (Carton) 

กรณีพ้ืนที่ด้านบนของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพ่ือการเลิกยาสูบตามที่ก าหนดไว้ได้  ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต
และช่องทางติดต่อ  เพ่ือการเลิกยาสูบที่กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  ในพ้ืนที่ส่วนที่เหลือ  จนครบตามจ านวนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง  
วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  นั้น 
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ข้อ ๑๐ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องจัดให้มีจ านวนแบบ  
ของฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  
ตามข้อ  ๖  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  มีขนาดบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  จ านวน  ๑๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ต้องมีฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือน  ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  ๑๐  แบบ 

  ๑๐.๒ กรณีกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)   
มีขนาดบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  จ านวนมากกว่า  ๑๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ต้องมีฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือน  ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  ๑๐  แบบ  โดยอาจมี
แบบที่ซ้ ากันได้ 

  ๑๐.๓ กรณีกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)   
มีขนาดบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  จ านวนน้อยกว่า  ๑๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  ต้องมีฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือน  ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  โดยที่แบบไม่ซ้ ากัน 

ข้อ ๑๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรต้องจัดให้มี  
ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ๑๐  แบบคละกันไป  
โดยให้พิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ในอัตรา  ๑  แบบ  
ต่อ  ๕,๐๐๐  ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และในอัตรา  ๑  แบบ  ต่อ  ๕๐๐  กล่อง  วัสดุ  
กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  แล้วแต่กรณี 

ฉลากแสดงข้อความเกีย่วกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ทั้ง  ๑๐  แบบ  
ซึ่งแต่ละแบบ  มี  ๒  ข้อความ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน  ดังต่อไปนี้ 

แบบที่ ๑ ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งตับอ่อน 
   ข. สารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับอ่อนจนเกิดมะเร็ง 
แบบที่ ๒ ก. บุหรี่ทุกมวนที่สูบท าร้ายคุณ 
   ข. ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง  ๗๐  ชนิด  สารพิษ  ๒๕๐  ชนิด 
แบบท่ี ๓ ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
   ข. สารก่อมะเร็งในปัสสาวะท าให้เกิดมะเร็ง 
แบบที่ ๔ ก. สูบบุหรี่ท าให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม 
   ข. สารพิษจากบุหรี่ท าอันตรายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ 
แบบที่ ๕ ก. ควันบุหรี่ท าให้โรคหืดก าเริบ 
   ข. สารพิษจากบุหรี่ท าให้หลอดลมคนเป็นหืดหดเกร็ง 
แบบที่ ๖ ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งตับ 
   ข. สารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับจนเกิดมะเร็ง 
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แบบที่ ๗ ก. สูบบุหรี่ท าให้ผิวหนังเหี่ยวย่น 
   ข. สารพิษจากบุหรี่ท าลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
แบบที่ ๘ ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นอัมพาต 
   ข. สารพิษจากบุหรี่ท าให้เส้นเลือดสมองตีบ  และอุดตัน 
แบบที่ ๙ ก. สูบบุหรี่ท าอันตรายเชื้ออสุจิ 
   ข. สารพิษจากบุหรี่ท าให้มีลูกยาก 
แบบที่ ๑๐ ก. บุหรี่ฆ่า  ๑  ใน  ๒  ของคนที่ไม่เลิกสูบ 
   ข. บุหรี่ท าให้เกิดมะเร็ง  ๑๒  ชนิด  โรคหลอดเลือดหัวใจ  สมอง  ถุงลมปอดพอง 
ในการพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ผลิต  

หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข  เท่านั้น  ทั้งนี้  ขนาดและต าแหน่งของตัวอักษรต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบ  
ฉลากท้ายประกาศนี้   

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซอง   
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบบนซอง  หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  อย่างชัดเจน 

ข้อ ๑๒ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลากข้อความ
เกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบรโิภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  ๑๑  ที่ซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต  หรือกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑ ให้จัดพิมพ์  ๑  แบบ  ต่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิาแรต  หรือกล่อง  วัสดุ  
กระดาษ  หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)   โดยแต่ละด้านต้องจัดพิมพ์ 
ด้วยข้อความที่ไม่ซ้ ากัน   

  ๑๒.๒ ให้จัดพิมพ์บนพ้ืนที่ขนาดกลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต 
ที่มีพ้ืนที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง  ๔๒ - ๕๐  ตารางเซนติเมตร  ทั้ง  ๒  ด้าน  โดยต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๖๐  ของแต่ละด้าน  และให้พิมพ์เป็นอักษรไทยสีด าบนพ้ืนสีเหลือง  ขนาดโดยประมาณ   
๒  x  ๕.๒  เซนติเมตร 

  ๑๒.๓ ให้จัดพิมพ์บนพ้ืนที่ขนาดกลางของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง 
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ซึ่งมีพ้ืนที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง  ๒๓๕ - ๒๔๐  ตารางเซนติเมตร  
และมีพ้ืนที่ด้านที่น้อยที่สุดระหว่าง  ๑๑๗ - ๑๒๐  ตารางเซนติเมตร  ทั้ง  ๒  ด้าน  โดยต้องมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของแต่ละด้าน  และให้พิมพ์เป็นอักษรไทยสีด าบนพ้ืนสีเหลือง  ขนาดโดยประมาณ  
๔.๕  x  ๑๖.๒  เซนติเมตร 
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  ๑๒.๔ กรณีที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่า
ขนาดตาม  ๑๒.๒  หรือกรณีที่กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  
มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าขนาดตาม  ๑๒.๓  ให้ลดหรือเพ่ิมขนาดของฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับ 
พิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของซอง  
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  หรือกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  จะต้องจัดใหม้ี
ข้อความดังต่อไปนี้  ด้วยอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษร  “TH  Sarabun  PSK”  
ความสูงไม่เกิน  ๑.๕  มิลลิเมตร  ส าหรับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และความสูงไม่เกิน   
๓  มิลลิเมตร  ส าหรับกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)   
ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C   

  ๑๓.๑ วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตบริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)  นอกเหนือจากบริเวณที่ได้ก าหนดให้แสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

  ๑๓.๒ แหล่งที่มาของบุหรี่ซิกาแรตว่าได้ผลิตขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย  หรือผลิตขึ้น
ในประเทศใด  ที่บริเวณด้านที่มีพ้ืนที่ขนาดมากที่สุดชิดขอบด้านล่างของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  เพียง  ๑  ด้าน 

  ๑๓.๓ จัดให้มีข้อความ  “ส าหรับขายในราชอาณาจักรไทย”  ที่บริเวณด้านที่มีพ้ืนที่
ขนาดมากที่สุด  ชิดขอบด้านล่างของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  เพียง  ๑  ด้าน 

  ๑๓.๔ ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต  ด้วยข้อความว่า   
“(จ านวนมวนแสดงด้วยตัวเลขอารบิก)  มวน”  ที่บริเวณด้านที่มีพ้ืนที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต  
(Carton)   

ข้อ ๑๔ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิาแรต  และกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มหอ่ซองหรอืภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต  (Carton)  ต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  ๑๔.๑ ท าให้เกิดกลิ่น  รส  แสง  หรือเสียงใด ๆ   
  ๑๔.๒ สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์  (QR  Code)  หรือสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด  

เว้นแต่  กรณีบาร์โค้ดที่ใช้ส าหรับการช าระราคา  หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า 
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  ๑๔.๓ ท าให้หีบห่อ  รูปภาพ  อักษร  ข้อความ  หรือสี  เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  เช่น  อุณหภูมิ  ระยะเวลา  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในท านองเดียวกัน 

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้า 
มาในราชอาณาจักร  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๕.๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามาเพ่ือการจ าหน่าย
นอกราชอาณาจักรหรือเพ่ือเป็นตัวอย่างในการทดสอบ  วิเคราะห์  หรือวิจัยโดยมีหลักฐานในการผลิต
หรือน าเข้ามาเพ่ือการดังกล่าวอย่างชัดเจน 

  ๑๕.๒ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
น าติดตัวเข้ามาเฉพาะเพ่ือการบริโภคของผู้นั้น  ตามจ านวนที่ได้รับการผ่อนผัน  โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต   

ข้อ ๑๖ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ได้มีการผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินเก้าสิบวนั  
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการด าเนินการตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยำสูบและผลิตภัณฑ์ยำสูบประเภทบุหรี่ซิกำแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ แบบท่ี ๓ 

แบบท่ี ๔ แบบท่ี ๕ แบบท่ี ๖ 

แบบท่ี ๗ แบบท่ี ๘ แบบท่ี ๙ 

แบบท่ี ๑๐ 



 

 
 

ต้นแบบฉลำกท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยำสูบและผลิตภัณฑ์ยำสูบประเภทบุหรี่ซิกำแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ต้นแบบฉลำกท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยำสูบและผลิตภัณฑ์ยำสูบประเภทบุหรี่ซิกำแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………….…...ร่าง 

...................พิมพ์ 

..................ตรวจ 


