
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกบัหบีห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเสน้หรอืยาเส้นปรงุ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่ผลิต   
หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่ก าหนดไว้   ดังต่อไปนี้   โดยต้อง 
ไม่ปรากฏข้อความ  ภาพ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  เครื่องหมายการค้า  รูป  รอยประดิษฐ์  ลวดลาย   
หรือสิ่งอื่นใด  นอกจากที่ประกาศนี้  หรือที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตก าหนด 

  ๓.๑ พ้ืนผิวภายนอกทุกด้านของซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท   
ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ต้องเป็นสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  
Couche - Pantone  ๔๔๘  C  ทั้งนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 

   (ก) อักษร  ข้อความ  ของชื่อตรา  (Brand)  ชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ชื่อผู้ผลิต  
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓.๒  และข้อ  ๓.๓ 

   (ข) ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง   
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  และข้อ  ๖   

  ๓.๒ ชื่อตรา  (Brand)  หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ของผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษร
เดียวกันตลอดทั้งข้อความ  โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน  ๕.๕  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  
Pantone  Cool  Grey  ๒  C  และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  
Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณทั้งสองด้านของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 
ซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ   

  ๓.๓ ชื่อผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรงุ  ต้องพิมพ์
เป็นอักษร  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ  โดยมีความสูง 
ของตัวอักษรไม่เกิน  ๓  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - 
Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณด้านหนึ่งด้านใดของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุด  ซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากรูปภาพ  
ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อ  เพื่อการเลิกยาสูบ 

  ๓.๔ กรณีที่มีวัสดุหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือ  
ยาเส้นปรุง  ต้องท าด้วยวัสดุใสไม่มีสี  ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัย 
ของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบอย่างชัดเจน 

  ๓.๕ พ้ืนผิวภายในทุกด้านของซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น  
หรือยาเส้นปรุง  ต้องเป็นสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - 
Pantone  ๔๔๘  C  หรือสีขาว   

ข้อ ๔ กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น  
หรือยาเส้นปรุง  (Carton)  ที่ผลิตหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ  ภาพ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  เครื่องหมายการค้า  
รูป  รอยประดิษฐ ์ ลวดลาย  หรือสิ่งอื่นใด  นอกจากที่ประกาศนี้  หรือที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตก าหนด   

  ๔.๑ พ้ืนผิวภายนอกทุกด้านของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  (Carton)  ต้องเป็นสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  ทั้งนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 

   (ก) อักษร  ข้อความ  ของชื่อตรา  (Brand)  ชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ชื่อผู้ผลิต  
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔.๒  และข้อ  ๔.๓ 

   (ข) ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง   
และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  และข้อ  ๗   

  ๔.๒ ชื่อตรา  (Brand)  หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย  (Variant)  ของผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกัน  
ตลอดทั้งข้อความ  โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน  ๑๑  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  
Pantone  Cool  Grey  ๒  C  และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  
Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณทั้งสองด้านของด้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 
ซึ่งมิใช่พ้ืนที่แสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อ
เพื่อการเลิกยาสูบ 

  ๔.๓ ชื่อผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรงุ  ต้องพิมพ์
เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ  โดยมีความสูง 
ของตัวอักษรไม่เกิน  ๕.๕  มิลลิเมตร  ด้วยสีเทาอ่อน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Cool  Grey  ๒  C   
และให้จัดพิมพ์บนพ้ืนสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



Pantone  ๔๔๘  C  บริเวณด้านหนึ่งด้านใด  ของพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  
หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น  หรือยาเส้นปรุง  (Carton) 

  ๔.๔ พ้ืนผิวภายในทุกด้านของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  (Carton)  ต้องเป็นสีน้ าตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน  
ซึ่งมีรหัสสี  Pantone  Opaque  Couche - Pantone  ๔๔๘  C  สีขาว  หรือใสไม่มีสี 

กรณีที่กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น   
หรือยาเส้นปรุง  (Carton)  เป็นวัสดุใสไม่มีสี  ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือน 
ถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบอย่างชัดเจน  ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔.๑  ข้อ  ๔.๒  และข้อ  ๔.๓ 

ข้อ ๕ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่ผลิต  หรือน าเข้าในราชอาณาจักร  
ต้องจัดให้มีการแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อ  
เพื่อการเลิกยาสูบเป็นรูปภาพ  ๔  สี  ดังต่อไปนี้ 

แบบที่  ๑ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน ควันยาเส้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก   
แบบที่  ๒ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้เป็นโรคถุงลมปอดพอง 
แบบที่  ๓ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้เป็นมะเร็งปาก 
แบบที่  ๔ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน เลิกสูบยาเส้นเพ่ือลูก 
แบบที่  ๕ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้ตาบอด 
แบบที่  ๖ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้หัวใจวาย 
แบบที่  ๗ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้เป็นมะเร็งหลอดอาหาร 
แบบที่  ๘ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้เส้นเลือดสมองแตก 
แบบที่  ๙ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้เป็นมะเร็งปอด 
แบบที่  ๑๐ รูปภาพประกอบข้อความค าเตือน สูบยาเส้นท าให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง 
การแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางตดิตอ่

เพ่ือการเลิกยาสูบตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดพิมพ์  ๑๐  แบบคละกันไป  ในอัตรา  ๑  แบบต่อ  
๕๐๐  ซองหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง 

ความในวรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  ไม่ใช้บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซอง  หรือภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือน
ถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  ที่ซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทยาเส้น  หรือยาเส้นปรุงได้อย่างชัดเจน 

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

ข้อ ๖ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ต้องพิมพ์ฉลาก
รูปภาพข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  
ตามข้อ  ๕  ที่ซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ดังนี้ 

  ๖.๑ กรณีที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  มีลักษณะ
เป็นซอง  หรือห่อ  การแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง 
และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  ต้องมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕  ของด้านที่มีพ้ืนที่ 
มากที่สุดอย่างน้อยสองด้าน   

  ๖.๒ กรณีที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  มีรูปทรงอย่างอืน่  
นอกเหนือจากข้อ  ๖.๑  การแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง
และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ  ต้องมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๖  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง   

ขนาดของฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อ
เพ่ือการเลิกยาสูบ  สามารถย่อหรือขยายได้ตามความเหมาะสม  แต่ต้องไม่ท าให้สัดส่วนความกว้าง   
และความยาว  รวมทั้งความคมชัดของฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง 
และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบเปลี่ยนแปลงไป  หากไม่สามารถย่อหรือขยายเพ่ือคงสัดส่วน 
ความกว้างและความยาวได้  ให้แสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง
และช่องทางติดต่อ  เพื่อการเลิกยาสูบ  มากกว่า  ๑  รูปภาพได้ 

การแสดงฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางตดิตอ่
เพ่ือการเลิกยาสูบ  ให้แสดงในต าแหน่งบนสุดของซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น
หรือยาเส้นปรุง  และต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๗ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  ต้องจัดให้มีฉลาก
รูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบตามข้อ  ๕  
ให้มีขนาดเท่ากับที่พิมพ์บนซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  จ านวน  
๑๐  แบบ  ไม่ซ้ ากัน  ที่กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น
หรือยาเส้นปรุง  (Carton) 

กรณีพ้ืนที่ด้านบนของกล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  (Carton)  ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของยาเส้น  
หรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบตามที่ก าหนดไว้ได้  ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือน
ถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบที่กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  
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หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  (Carton)  ในพ้ืนที่ส่วนที่เหลือจนครบ  
๑๐  แบบ   

กรณีที่กล่อง  วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น   
หรือยาเส้นปรุง  (Carton)  เป็นวัสดุใสไม่มีสี  ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ  ข้อความค าเตือนถึงพิษภัย
ของยาเส้นหรือยาเส้นปรุงและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบอย่างชัดเจน   ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง 

ข้อ ๘ ซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง   และกล่อง  
วัสดุ  กระดาษหุ้มห่อซอง  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  (Carton)  
ต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ ท าให้เกิดกลิ่น  รส  แสง  หรือเสียงใด ๆ 
  ๘.๒ สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์  (QR  Code)  หรือสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด  

เว้นแต่  กรณีบาร์โค้ดที่ใช้ส าหรับการช าระราคา  หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า 
  ๘.๓ ท าให้หีบห่อ  รูปภาพ  อักษร  ข้อความ  หรือสี  เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี   

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  เช่น  อุณหภูม ิ ระยะเวลา  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในท านองเดียวกัน 
ข้อ ๙ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่ผลิต   

หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่ผลิต  หรือน าเข้ามาเพ่ือการ

จ าหน่ายนอกราชอาณาจักร  หรือเพ่ือเป็นตัวอย่างในการทดสอบ  วิเคราะห์  หรือวิจัย  โดยมีหลักฐาน 
ในการผลิต  หรือน าเข้ามาเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน 

  ๙.๒ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่ผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักร
น าติดตัวเข้ามาเฉพาะเพ่ือการบริโภคของผู้นั้น  ตามจ านวนที่ได้รับการผ่อนผัน  โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

ข้อ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่ได้มีการผลิต  หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้   ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๑ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการด าเนินการตามประกาศนี้   ให้คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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