
9 ธันวาคมนี้ !! เตรียมบังคับใช้กฎหมาย ขายบหุรี่ใช้ซองแบบใหม่-แบบเรียบ 

พบร้านค้าฝ่าฝืน ขายซองแบบเก่า มีโทษหนัก ปรบั 4 หมื่นบาท  
 

  กระทรวงสาธารณะสุข ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 โดยก าหนดรูปแบบของซองบุหรี่ให้เป็นซองบุหรี่แบบเรียบเหมือนกันทั่วประเทศ เนื่องจากชุดภาพ 
ที่ปรากฏอยู่บนซองบุหรี่ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ถูกใช้มานานกว่า 5 ปี ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก
คุ้นเคยกับภาพดังกล่าว และไม่เกิดความตระหนัก หรือรับรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่เท่าที่ควร ซองบุหรี่ 
บางยี่ห้อมีสีสันและลวดลายที่จูงใจให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อหรืออยากสูบบุหรี่มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ 
ทางตลาดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงซองบุหรี่รูปแบบใหม่ยังเป็นการก าหนดบรรจุภัณฑ์ให้มี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย 
 

ซองบุหรี่แบบใหม่  ซองบหุรี่แบบเรียบ 

กฎหมายก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับซองบุหรี่ไว้หลายเรื่องด้วยกัน มีทั้งส่วนที่ใช้ได้คงเดิม 
และข้อห้ามที่ต้องปรับเปลี่ยน ซึ่งผู้ผลิต น าเข้า หรือร้านค้า ตลอดจนผู้ซื้อ ผู้สูบ ต้องรู้ไว้เป็นข้อมูล ทั้งนี้  
มีรายละเอียดส าคัญ ๆ อาทิ การก าหนดหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือน าเข้ามานั้น 
ต้องไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่ง
อ่ืนใด นอกจากที่กฎหมายก าหนด และต้องไมม่ีรูปแบบหรือลักษณะต้องห้าม เช่น... 

1. ซอง กล่อง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ ต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
2. พ้ืนผิวภายนอกทุกด้านของซอง กล่อง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่  ต้องเป็นสีน้ าต าล 

อมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ส่วนผิวภายในทุกด้านของซอง กล่อง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ ต้องเป็นสีขาว 
3. ชื่อผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จัดพิมพ์ไว้บนซองต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดท้ังข้อความ มีสีเทาอ่อน โดยมีความสูงของขนาดข้อความไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  
4. ชื่อตราของผลิตภัณฑ์ที่จัดพิมพ์ไว้บนซองต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดท้ังข้อความ มีสีเทาอ่อน โดยมีความสูงของขนาดข้อความไม่เกิน 4 มิลลิเมตร  
5. มีรูปภาพ และค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ และช่องทางการติดต่อเพ่ือขอการเลิกสูบ 

ที่ต าแหน่งชิดขอบด้านบนสุดของซอง กล่อง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ และต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

ฉลากรูปภาพ ข้อความ บนซองบุหรี ่
ฉลากรูปภาพ ข้อความ ต้องมีค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ และช่องทางติดต่อเพ่ือเลิกยาสูบ 

ก าหนดไว้ 10 แบบ 
 

 ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก  สูบบุหรี่ท าให้หัวใจวาย 
 สูบบุหรี่ท าให้เป็นโรคถุงลมปอดพอง  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งหลอดอาหาร 
 สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งปาก  สูบบุหรี่ท าให้เส้นเลือดสมองแตก 
 เลิกบุหรี่เพื่อลูก  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งปอด 
 สูบบุหรี่ท าให้ตาบอด  สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง 

รู้กฎหมาย 



ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการสูบบุหรี ่
ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้ง 10 แบบ 

แต่ละแบบ มี 2 ข้อความ ดังนี้ 
 

แบบท่ี ๑  ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งตับอ่อน  

ข. สารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับอ่อนจนเกิดมะเร็ง  

แบบท่ี ๒  ก. บุหรี่ทุกมวนที่สูบท าร้ายคุณ  

ข. ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง ๗๐ ชนิด สารพิษ ๒๕๐ ชนิด 

แบบท่ี ๓  ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  

ข. สารก่อมะเร็งในปัสสาวะท าให้เกิดมะเร็ง  

แบบท่ี ๔  ก. สูบบุหรี่ท าให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม  

ข. สารพิษจากบุหรี่ท าอันตรายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ  

แบบท่ี ๕  ก. ควันบุหรี่ท าให้โรคหืดก าเริบ  

ข. สารพิษจากบุหรี่ท าให้หลอดลมคนเป็นหืดหดเกร็ง  

แบบท่ี ๖  ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นมะเร็งตับ  

ข. สารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับจนเกิดมะเร็ง  

แบบท่ี ๗  ก. สูบบุหรี่ท าให้ผิวหนังเหี่ยวย่น  

ข. สารพิษจากบุหรี่ท าลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  

แบบท่ี ๘  ก. สูบบุหรี่ท าให้เป็นอัมพาต  

ข. สารพิษจากบุหรี่ท าให้เส้นเลือดสมองตีบ และอุดตัน  

แบบท่ี ๙  ก. สูบบุหรี่ท าอันตรายเชื้ออสุจิ  
ข. สารพิษจากบุหรี่ท าให้มีลูกยาก  

แบบท่ี ๑๐  ก. บุหรี่ฆ่า ๑ ใน ๒ ของคนท่ีไม่เลิกสูบ  

ข. บุหรี่ท าให้เกิดมะเร็ง ๑๒ ชนิด โรคหลอดเลือดหัวใจ สมอง ถุงลมปอดพอง 
 
กฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 (วันเริ่มขายบุหรี่รูปแบบใหม่

วันแรก) แต่ผ่อนพันให้มีการขายหรือจ าหน่ายบุหรี่ที่มีซองรูปแบบเดิมได้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 และ
จะบังคับให้ใช้ซองบุหรี่รูปแบบใหม่ทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ
ตาม ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 40,000 บาท อัตราโทษเป็นไปตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  

ทั้งนี้ หากร้านค้าใดมีบุหรี่ที่ยังเป็นซองรูปแบบเก่าค้างอยู่ ขอให้ติดต่อประสานงานไปยัง
บริษัทผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือตัวแทนค้าส่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม สอบถามได้ที่  
กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3852 
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