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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซ่ ิกาแรต
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่มาตรา ๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน โดยให้คณะกรรมการควบคุม
ผลิต ภัณฑ์ยาสูบแห่ งชาติ พิจารณาว่าสมควรปรับปรุงประกาศตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งหรือไม่
ทุ ก สองปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ บั ง คั บ ในการนี้
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติพิจารณาข้อมูลวิชาการและได้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บหี บ ห่ อผลิต ภั ณ ฑ์ ยาสูบ และผลิ ต ภั ณฑ์ ย าสู บประเภทบุหรี่ซิก าแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวัน ที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์
เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใด นอกจากที่ประกาศนี้
หรือที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกาหนด
(๑) ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
(๒) พื้นผิวภายนอกทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษ
หุ้ ม ห่ อ ซองหรื อ ภาชนะบรรจุ บุ ห รี่ซิ ก าแรต (Carton) ต้ อ งเป็ น สี น้ าตาลอมเขีย วแก่ป ระเภทสีด้าน
ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้
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(ก) อั ก ษร ข้ อ ความ ของชื่ อ ตรา (Brand) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ประเภทบุ ห รี่ ซิ ก าแรต
ชื่อผู้ผลิต ผู้นาเข้าบุหรี่ซิกาแรต หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕
(ข) ฉลากรู ป ภาพ ข้ อ ความค าเตื อ นถึ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ ซิ ก าแรตและช่ อ งทางติ ด ต่ อ
เพื่อการเลิกยาสูบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐
(ค) ฉลากแสดงข้อ ความเกี่ยวกั บพิ ษภั ยและอันตรายจากการบริโภคผลิต ภั ณฑ์ยาสูบ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
(ง) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔
(๓) พื้นผิวภายในทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษ
หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องเป็นสีขาว
(๔) กรณีมีวัสดุหุ้มห่อมวนบุหรี่ซิกาแรตที่อยู่ในซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต หรือกรณี
มีวัสดุหุ้ มห่ อทุกซองรวมกัน ที่อยู่ใ นกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) ต้องทาด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันซึ่งมีสีเงินหรือสีขาว
(๕) กรณีที่มีวัสดุหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบหุ รีซ่ ิกาแรต หรือกรณีที่มีวัสดุหมุ้ ห่อกล่อง วัสดุ
กระดาษหุ้มห่อ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องทาด้วยวัสดุใสไม่มีสี ซึ่งสามารถ
มองเห็นฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ
และฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบนซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ( Carton)
อย่างชัดเจน
ข้อ ๕ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องไม่จัดแสดงหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเครื่องหมายการค้ าของบุหรี่ซิกาแรต
ในทุกพื้นที่ของพื้นผิวด้านนอกของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อ
ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) เว้นแต่ที่ได้กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) อักษร ข้อความ ของชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกาแรต ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า ที่ต้องการแสดงหรือจัดพิมพ์ไว้บนซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์
ยาสู บ ประเภทบุ ห รี่ ซิ ก าแรต ต้ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น อั ก ษรภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ ด้ ว ยแบบตั ว อักษร
“TH SarabunPSK” แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ โดยชื่อตรา (Brand) ต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๐ พอยท์
หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ต้องมีขนาดไม่เกิน ๑๕ พอยท์ กรณีจัดพิมพ์ด้วยอักษร
ภาษาอังกฤษเฉพาะอักษรตัวแรกของคาให้จัดพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี
Pantone Cool Grey ๒ C และให้ จัด พิมพ์บนพื้นสีน้าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี
Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C บริ เ วณกึ่ ง กลางทั้ ง สองด้ า นของด้ า นที่ มี พื้ น ที่
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มากที่สุดซึ่งมิใช่พื้นที่แสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ
(ข) ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ต้องพิมพ์เป็นอักษร
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH SarabunPSK” แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ
โดยมีขนาดไม่เกิน ๑๐ พอยท์ ด้ว ยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้
จัดพิมพ์บนพื้นสีน้าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C
บริเวณด้านหนึ่งด้านใดของพื้นที่ขนาดกลางของซองซึ่งมิใช่พื้นที่แสดงฉลากข้อความเกี่ยวกับพิษภัย
และอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) อักษร ข้อความ ของชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกาแรต ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า ที่ต้องการแสดงหรือจัดพิมพ์ไว้บนกล่อง วัสดุ กระดาษ
หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องจัดให้มีรูปแบบและลักษณะตามที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์
ยาสู บ ประเภทบุ ห รี่ ซิ ก าแรต ต้ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น อั ก ษรภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ ด้ ว ยแบบตั ว อักษร
“TH SarabunPSK” แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ โดยชื่อตรา (Brand) ต้องมีขนาดไม่เกิน ๔๐ พอยท์
หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ต้องมีขนาดไม่เกิน ๓๐ พอยท์ กรณีจัดพิมพ์ด้วยอักษร
ภาษาอังกฤษเฉพาะอักษรตัวแรกของคาให้จัดพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี
Pantone Cool Grey ๒ C และให้ จัด พิมพ์บนพื้นสีน้าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี
Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C บริเวณกึ่งกลางทั้งสองด้านของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุด
ซึ่ ง มิ ใ ช่ พื้ น ที่ แ สดงฉลากรู ป ภาพ ข้ อ ความค าเตื อ นถึ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ ซิ ก าแรตและช่ อ งทางติ ด ต่ อ
เพื่อการเลิกยาสูบ
(ข) ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ต้องพิมพ์เป็นอักษร
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH SarabunPSK” แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ
โดยมีขนาดไม่เกิน ๒๐ พอยท์ ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้จัดพิมพ์
บนพื้นสีน้าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C
บริเวณด้านหนึ่งด้านใดของพื้นที่ขนาดกลางของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรต (Carton) ซึ่งมิใช่พื้นที่แสดงฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อ ๖ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมี
รูปแบบ และลักษณะของมวนบุหรี่ซิกาแรตตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ
ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใด นอกจาก
ที่ประกาศนี้กาหนด
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(๑) พื้นผิวภายนอกต้องทาด้วยกระดาษสีขาว
(๒) กระดาษห่อก้นกรอง ต้องทาด้วยกระดาษสีขาวหรือสีไม้ก๊อก (Cork) หรือสีที่ใกล้เคียงกัน
(๓) ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ต้องพิมพ์เป็นอักษร
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH SarabunPSK” แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ
โดยมีขนาดไม่เกิน ๖ พอยท์ ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C เพียงตาแหน่งเดียว
ซึ่งมิใช่บริเวณตาแหน่งก้นกรอง
ข้อ ๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มี
การแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ
เป็นรูปภาพ ๔ สี ดังต่อไปนี้
แบบที่ ๑ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน บุหรี่ฆ่า 1 ใน 2 ของคนที่ไม่เลิกสูบ
แบบที่ ๒ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน บุหรี่ทาลายหัวใจ
แบบที่ ๓ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน สูบระหว่างตั้งครรภ์ คลอดลูกปากแหว่ง
แบบที่ ๔ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน สูบแล้วเป็นมะเร็ง
แบบที่ ๕ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน สูบบุหรี่ทาร้ายเชื้ออสุจิ
แบบที่ ๖ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน สูบแล้วยิ่งเสี่ยงเป็นวัณโรค
แบบที่ ๗ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน สูบแล้วเป็นมะเร็งปอด
แบบที่ ๘ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน บุหรี่เผาปอด
แบบที่ ๙ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน สูบแล้วเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาต
แบบที่ ๑๐ รูปภาพประกอบข้อความคาเตือน มะเร็งปากจากสูบบุหรี่
การแสดงฉลากรู ป ภาพ ข้ อ ความค าเตื อ นถึ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ ซิ ก าแรตและช่ อ งทางติด ต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้จัดพิมพ์ ๑๐ แบบคละกันไป ในอัตรา ๑ แบบต่อ ๕,๐๐๐ ซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ
ทั้ง ๑๐ แบบ ต้องมีขนาด ๕.๕๐ x ๗.๓๙ เซนติเมตร โดยให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ ซิกาแรต
และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ที่ตาแหน่งชิดขอบด้านบนสุด
และต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
ซึ่ ง สามารถมองเห็ น ฉลากรูปภาพ ข้ อ ความคาเตือ นถึ งพิ ษ ภั ย ของบุ หรี่ ซิกาแรตและช่ องทางติด ต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต (Carton) ได้อย่างชัดเจน
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ในการพิมพ์ฉ ลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ต้องพิมพ์จากต้นแบบ
ที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือขอรับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ค่ า ความเข้มสี น้ าหนัก สี ขนาดและ
ตาแหน่งของตัวอักษร รูปภาพ ข้อความคาเตือน รวมทั้งความคมชัดต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบฉลาก
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ
ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๗ บนซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรต โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากทีส่ ุดทั้งสองด้าน
ที่ตาแหน่งชิดขอบด้านบนสุดและชิดขอบด้านซ้ายของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ซ องหรื อ ภาชนะบรรจุ บุ ห รี่ ซิ ก าแรต ซึ่ ง ด้ า นที่ มี พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด มี พื้ น ที่ ร ะหว่ า ง
๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทาง
ติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยมีขนาดตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคสาม
(๒) กรณี ซ องหรื อ ภาชนะบรรจุ บุ ห รี่ ซิ ก าแรต ซึ่ ง ด้ า นที่ มี พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด มี พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า
หรือมากกว่า ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร สามารถย่อหรือขยายขนาดของฉลากรูปภาพ ข้อความ
คาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคสาม
ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของฉลากดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗ ได้ ให้ย่อหรือขยายได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องไม่ทาให้สัดส่วนความกว้างและความยาว รวมทั้งความคมชัดของฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือน
ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเปลี่ยนแปลงไป
หากไม่สามารถย่อหรือขยายเพื่อคงสัดส่วนความกว้างและความยาว รวมทั้งความคมชัดได้หรือ
การย่อหรือขยายทาให้ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ มีพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรตนั้น ให้ใช้พื้นที่ชิดขอบด้านบนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรตเป็นสีนาตาลอมเขี
้
ยวแก่
ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C เพื่อให้ฉลากรูปภาพ
ข้ อ ความค าเตื อ นถึ ง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ ซิ ก าแรตและช่ อ งทางติ ด ต่ อ เพื่ อ การเลิ ก ยาสู บ ดั ง กล่ า วมี พื้ น ที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ข้อ ๑๐ ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ
ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๗ ที่กล่อง
วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ซึ่งด้านที่มี
พื้น ที่มากที่สุด มีพื้น ที่ระหว่าง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความ
คาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบให้มีขนาดเท่ากับที่พิมพ์บนซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต โดยให้เรียงติดต่อกันชิดขอบด้านบนสุดของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดทั้งสองด้าน
ด้านละ ๕ แบบ และต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทาง
ติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบไม่ซ้ากัน
(๒) กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ซึ่งด้านที่มี
พื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ
ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบให้มีขนาดเท่ากับที่พิมพ์
บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และให้มีจานวนเท่ากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุ
อยู่ในกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) โดยให้เรียงติดต่อกัน
ชิดขอบด้านบนสุด และชิดขอบด้านซ้ายของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton)
กรณีพื้นที่ด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรต
(Carton) ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบตามที่กาหนดไว้ได้ ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบที่กล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) ในพื้นที่ส่วนที่เหลือจนครบตามจานวนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง
วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) นั้น
ข้อ ๑๑ ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องจัดให้มีจานวนแบบของ
ฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๗
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาด
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต จานวน ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ต้องมีฉลากรูปภาพ ข้อความ
คาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบ
(๒) กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้ มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาด
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต จานวนมากกว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ต้องมีฉลากรูปภาพ
ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบ โดยอาจมี
แบบที่ซ้ากันได้
(๓) กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาด
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต จานวนน้อยกว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ต้องมีฉลากรูปภาพ
ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยที่แบบไม่ซ้ากัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๒ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรต้องจัดให้มี
ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๑๐ แบบคละกันไป
โดยให้พิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในอัตรา
๑ แบบ ต่อ ๕,๐๐๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และในอัตรา ๑ แบบ ต่อ ๕๐๐ กล่อง
วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) แล้วแต่กรณี
ฉลากแสดงข้อความเกีย่ วกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้ง ๑๐ แบบ
ซึ่งแต่ละแบบ มี ๒ ข้อความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ดังต่อไปนี้
แบบที่ ๑ ก. สูบแล้วยิ่งเสี่ยงเป็นวัณโรค
ข. เป็นวัณโรคแล้วสูบตายเพิ่ม 3 เท่า
แบบที่ ๒ ก. สูบในบ้านเลิกยาก
ข. สูบในบ้านลูกเสี่ยงติดบุหรี่
แบบที่ ๓ ก. สูบแล้วเป็นมะเร็งตายทรมาน
ข. บุหรี่ทาให้เป็นมะเร็ง 20 ชนิด
แบบที่ ๔ ก. นิโคตินในบุหรี่เป็นสารพิษ
ข. นิโคตินเป็นพิษทาร้ายสมอง
แบบที่ ๕ ก. สูบแล้วไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้น
ข. สูบแล้วหลอดเลือดเสื่อม
แบบที่ ๖ ก. ขายบุหรี่แก่เด็กทาร้ายลูกหลาน
ข. 7 ใน 10 ของเด็กที่ติดบุหรี่เลิกไม่ได้
แบบที่ ๗ ก. ทุกมวนที่สูบทาร้ายปอด
ข. สูบแล้วปอดอักเสบเรื้อรัง
แบบที่ ๘ ก. สูบแล้วเส้นเลือดอุดตัน
ข. สูบแล้วหัวใจวาย
แบบที่ ๙ ก. สูบแล้วเป็นมะเร็งตับ
ข. สูบแล้วเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่
แบบที่ ๑๐ ก. ความดันสูงแล้วสูบเป็นอัมพาตเร็ว
ข. เป็นเบาหวานแล้วสูบโรคแทรกมาเร็ว
ในการพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ขอรั บ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์ ก รมควบคุ ม โรค
https://ddc.moph.go.th เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าความเข้มสี น้าหนักสี ขนาดและตาแหน่งของตัวอักษร
ต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบฉลากท้ายประกาศนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบบนซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต (Carton) อย่างชัดเจน
ข้อ ๑๓ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ประเภทบุ ห รี่ ซิ ก าแรตต้อ งพิ ม พ์ ฉ ลากแสดง
ข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ บนซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต หรือกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton) ดังต่อไปนี้
(๑) ให้จัดพิมพ์ ๑ แบบ ต่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต หรือกล่อง วัสดุ กระดาษ
หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) โดยแต่ละด้านต้องจัดพิมพ์ด้วยข้อความที่ไม่ซ้ากัน
(๒) ให้ จั ด พิ ม พ์ บ นพื้ น ที่ ข นาดกลางของซองหรื อ ภาชนะบรรจุ บุ ห รี่ ซิ ก าแรตที่ มี พื้ น ที่
ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร ทั้งสองด้าน โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของแต่ละด้าน และให้พิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยสีดาบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ ๒ x ๕.๒ เซนติเมตร
(๓) ให้จัดพิมพ์บนพื้นที่ขนาดกลางของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรต (Carton) ซึ่งมีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร และมีพื้นที่
ด้านที่น้ อยที่สุด ระหว่าง ๑๑๗ - ๑๒๐ ตารางเซนติเมตร ทั้งสองด้าน โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้านและให้พิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยสีดาบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ
๔.๕ x ๑๖.๒ เซนติเมตร
(๔) กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิ กาแรต มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าขนาดตาม (๒)
หรือกรณีที่กล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) มีขนาดน้อยกว่า
หรือมากกว่าขนาดตาม (๓) ให้ลดหรือเพิ่มขนาดของฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตราย
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
หรือกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องจัด
ให้มีข้อความดังต่อไปนี้ เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH SarabunPSK”
แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ สาหรับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ต้องมีขนาดไม่เกิน ๖ พอยท์
และสาหรับกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องมีขนาด
ไม่เกิน ๑๒ พอยท์ ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้จัดพิมพ์บนพื้น
สีน้าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C
นอกเหนือจากบริเวณที่ได้กาหนดให้แสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคาเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ หรือฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี
(๑) วัน เดือน ปี ที่ผลิต ด้วยตัวเลขอารบิก โดยแสดงเป็นปีพุทธศักราช บริเวณด้านที่มี
พื้นที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซองหรื อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษ
หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
(๒) แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตว่าได้ผลิตขึ้นภายในราชอาณาจักร
หรือผลิตขึ้นในประเทศใด บริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดมากที่สุดด้านใดด้านหนึ่งชิ ดขอบด้านล่างของซอง
หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
(Carton)
(๓) ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ด้วยข้อความว่า “(จานวนมวนแสดง
ด้วยตัวเลขอารบิก) มวน” บริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซองหรือภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
(๔) ชนิดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยข้อความว่า “บุหรี่ซิกาแรต” บริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลาง
ด้านใดด้านหนึง่ ของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซกิ าแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton)
(๕) ในกรณีที่จาเป็นต้องแสดงข้อความเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต สามารถแสดงบริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซองหรือ
ภาชนะบรรจุ บุ ห รี่ ซิ ก าแรต และกล่ อ ง วั ส ดุ กระดาษหุ้ ม ห่ อ ซองหรื อ ภาชนะบรรจุ บุ ห รี่ ซิ ก าแรต
(Carton) ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทย
ข้อ ๑๕ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะ
บรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้เกิดกลิ่น รส แสง หรือเสียงใด ๆ
(๒) สัญลักษณ์บาร์โค้ด สัญลักษณ์ QR Code สัญลักษณ์หรือรหัสอื่นใด เว้นแต่ กรณีที่ใช้
สาหรับการชาระราคา หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า
(๓) ทาให้หีบห่อ รูปภาพ อักษร ข้อความ หรือสี เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะเวลา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในทานองเดียวกัน
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ ผลิตหรือนาเข้ามา
ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนาเข้ามาเพื่อการจาหน่ายนอกราชอาณาจักร
หรื อ เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งในการทดสอบ วิ เ คราะห์ หรื อ วิ จั ย โดยมี ห ลั กฐานในการผลิ ต หรือ น าเข้ามา
เพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๒) ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนาติดตัวเข้ามา
เฉพาะเพื่อการบริโภคของผู้นั้น ตามจานวนที่ได้รับการผ่อนผัน โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ข้อ ๑๗ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ประเภทบุ ห รี่ ซิ ก าแรตที่ ไ ด้ มี ก ารผลิ ต ในราชอาณาจั ก รก่ อ นวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ได้นาเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ต้อ งปฏิ บั ติต ามประกาศนี้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ นเก้า สิ บวั นนับ แต่วั นที่ ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดาเนินการตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-๑-

ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
.....................ร่าง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
...................พิมพ์
..................ตรวจ
เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

แบบที่ ๖

แบบที่ ๗

แบบที่ ๘

แบบที่ ๙

แบบที่ ๑๐

-๒-

ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๑ ก.

แบบที่ ๑ ข.

แบบที่ ๒ ก.

แบบที่ ๒ ข.

แบบที่ ๓ ก.

แบบที่ ๓ ข.

แบบที่ ๔ ก.

แบบที่ ๔ ข.

แบบที่ ๕ ก.

แบบที่ ๕ ข.

-๓-

ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๖ ก.

แบบที่ ๖ ข.

แบบที่ ๗ ก.

แบบที่ ๗ ข.

แบบที่ ๘ ก.

แบบที่ ๘ ข.

แบบที่ ๙ ก.

แบบที่ ๙ ข.

แบบที่ ๑๐ ก.

แบบที่ ๑๐ ข.

