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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. .... 

 

 ตามท่ีกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
กองงานคณะกรรมการควบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (www.ddc.moph.go.th/otpc) ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน นั้น 
 บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว สรุปผลการรับฟังความเห็นฯ ดังนี้ 
 

 ๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 การรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองงานคณะกรรมการควบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (www.ddc.moph.go.th/otpc) ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๗ เมษายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน มีผู้เข้าชมจำนวน ๒๓๙ ราย มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ๓ ราย  
 

 ๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 
 จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน 
 

 ๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 

 ๔. สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น มีผู้แสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผลสรุปได้ดังนี้ 
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ประเด็นความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คำชี้แจง 

๑. กำหนดระยะเวลาในการใช้บังคับ      เสนอให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น
กำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เนื ่องจากมิใช่เป็นการปรับเปลี ่ยนเฉพาะฉลากรูปภาพ 
ข้อความคำเตือนฯ และฉลากข้อความเกี ่ยวกับพิษภัยฯ แต่เป็น 
การปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมรูปแบบ ลักษณะของหีบห่อและตัวมวน  
ทั้งขั ้นตอนการดำเนินการดังกล่าว ต้องดำเนินการทั ้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าสถานการณ์ปกติ 

     การปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนฯ ฉลากข้อความ
เกี ่ยวกับพิษภัยฯ และหลักเกณฑ์การแสดงข้อความต่างๆ 
จึงกำหนดวันมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ภายใตส้ถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทางกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เปิดทำการ
ตามปกติ โดยในการพิจารณาตรวจสอบรูปแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ผู้ประกอบการสามารถส่งหนังสือนำส่งมาทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ กรณีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบ
หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านแล้ว หากผู้ประกอบการไม่ประสงค์ 
ที่จะมารับผลการตรวจสอบรูปแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเอง 
ทางกองงานฯ จะนำส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมทั ้งนำส่งหนังสือตัวจริงทางไปรษณีย์ควบคู ่กัน เพ่ือ
ความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ประกอบการ 

๒. ชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) 
     - ลักษณะการแสดงตัวอักษร 
      
 

      
    เสนอให้การจัดพิมพ์ชื ่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ ่นย่อย (Variant) 
ด้วยภาษาอังกฤษ แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ โดยไม่มีข้อจำกัดใน
เรื่องของตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ เนื่องจากชื่อตรา (Brand) 

 
     ลักษณะการแสดงตัวอักษรเทียบเคียงมาจากหลักเกณฑ์
ซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกรณีต้องการ
พิมพ์ชื ่อตรา (Brand) หรือชื ่อรุ ่นย่อย (Variant) ด้วยอักษร
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ประเด็นความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คำชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จำนวนการแสดง 

หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) อาจมีการผสมผสานของคำ ๒-๓ คำ ทำให้
เกิดการตีความว่าอักษรแต่ละคำต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ 
 

     
 
 
 
 
 
 
เสนอให้คงการจัดพิมพ์ชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) บริเวณ
ด้านที ่มีพื ้นที ่น้อยที ่สุดอีกเพียงหนึ่งด้านด้วยก็ได้ เนื ่องจากส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ใน
การจัดเรียงสินค้าลักษณะแนวนอน รวมทั้งการหยิบจับและส่งมอบ 
อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเกิดความสับสนได ้

ภาษาอังกฤษ โดยชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) 
เกิดจากคำมากกว่าหนึ่งคำ เฉพาะอักษรตัวแรกของคำต้องพิมพ์
ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่  
     ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้ปรับแก้รายละเอียด
เพื ่อความชัดเจนในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  
เป็นดังนี ้ “...กรณีจัดพิมพ์ด้วยอักษรภาษาอังกฤษเฉพาะ
อักษรตัวแรกของคำให้จัดพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ...” 
เช่น กรณีชื่อตรา “TOBACCO LAW” ต้องพิมพ์ชื ่อตราเป็น 
“Tobacco Law” 
  

     การกำหนดให้การแสดงชื่อตรา (Brand) และชื่อรุ ่นย่อย 
(Variant) เฉพาะบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณด้านที ่มี
พื ้นที ่มากที ่สุดทั ้ง ๒ ด้าน ซึ ่งเป็นด้านที ่มีการแสดงฉลาก
รูปภาพคำเตือนฯ อยู่ด้วยเท่านั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้ 
ผู้สูบเห็นชื่อตรา (Brand) และชื่อรุ่นย่อย (Variant) ควบคู่กับ
ฉลากรูปภาพคำเตือนฯ ทุกครั้งไป  
     กรณีที่ร้านค้าปลีกกังวลว่าอาจสับสนในการหยิบจับเพ่ือ
ส่งมอบผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดเรียงให้เกิดความเหมาะสมได ้
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ประเด็นความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คำชี้แจง 

๓. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ      เสนอให้ยกเลิกการระบุข้อความว่า “บุหรี่ซิกาแรต” เนื่องจากมี
ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

     การกำหนดเพ่ิม “ชนิดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยภาษสีรรพสามิต และลดภาระผู้ประกอบการ
ในการพิจารณาศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

๔. ระยะเวลาผ่อนผัน      เสนอให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสามารถขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศ
มีผลใช้บังคับจนกว่าสินค้าจะหมดคลัง ไม่จำกัดระยะเวลาเพียงเก้าสิบวัน
เท่านั้น 

     กำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผล 
ใช้บังคับเป็นกำหนดระยะเวลาเพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
มีระยะเวลาในการบริหารจัดการสินค้าบุหรี่ที่คงเหลืออยู่ใน
คลังสินค้าของร้าน ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวอ้างอิงมาจากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท
บุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ประกอบการเคยถือปฏิบัติ
มาแล้วด้วยดี 

๕. เทคนิคการพิมพ์ 
     - ขนาดของตัวอักษร 
      
 
 
 
 

      

     
     เสนอให้ไม่กำหนดแบบอักษรของข้อความบนหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบที ่มีขนาดของตัวอักษร ๖ พอยต์ หรือ ๑๐ พอยต์ เนื ่องด้วย
ข้อจํากัดทางด้านเทคนิคในการพิมพ์ฉลาก อาจทำให้ชื ่อผู้ผลิตหรือ 
ผู้นําเข้า หรือข้อมูลบุหรี่ซิกาแรตบนฉลากออกมาไม่ชัดเจน อ่านได้ยาก  
และสร้างความสับสนได้ 
 

 
     ขนาดของตัวอักษรเทียบเคียงมาจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี ่ซิกาแรต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงแต่ปรับเปลี ่ยนวิธีการกำหนดขนาดจาก 
การวัดความสูงของตัวอักษรมาเป็นกำหนดขนาดพอยต์ 
(Point) เท่านั้น              
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ประเด็นความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คำชี้แจง 

- วัน เดือน ปีที่ผลิต 
 

     เสนอให้ปรับข้อความของการจัดให้มีวัน เดือน ปีที่ผลิต เนื่องจาก
วัน เดือน ปีที่ผลิต เป็นการใช้เทคนิคเครื่องขีดข่วน (Scratch) มิใช่การพิมพ์ 

     ข้อความวัน เดือน ปีที่ผลิต สามารถใช้วิธีการจัดพิมพ์หรือ
วิธีการอื ่นใดที่ทำให้เกิดเป็นข้อความก็ได้โดยมีลักษณะที่
สอดคล้องกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  
     ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงปรับแก้รายละเอียด
เพื่อความชัดเจนในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เป็น
ดังนี้ “...ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องจัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ 
เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ...” 

 

 ๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการรับฟังความคิดเห็น 
 ๕.๑ เสนอให้สามารถแสดงชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งบนบาร์โค้ดสำหรับชำระราคาบริเวณกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือ
ภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) แบบใส เนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง กังวลว่าจะเกิดความยากในการบริหารจัดการสินค้าในคลัง เนื่องจากอาศัย  
การสังเกตชื่อตรา และชื่อรุ่นย่อยบนบาร์โค้ดสำหรับการชำระราคา 
 ๕.๒ เสนอให้สามารถพิมพ์ข้อความอื ่นใด ตามที่กฎหมายประเทศผู ้ผลิตกำหนดไว้ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ต้องระบุความ “For sale only …”, “Made under 
authority of …”, “tax number assigned by the Bureau of Internal Revenue (BIR)” บริเวณด้านข้างของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 

 ๖. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย 
 กองงานคณะกรรมการควบผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. .... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


