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สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การออกใบอนุญาตนํายาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุงท่ีผลิตในตางประเทศเขามาจําหนาย

ในราชอาณาจักร 
 

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
20สิงหาคม 2553 1 ความรับผิดชอบ แกไขหนาท่ีของเจา

พนักงานสรรพสามิต  

แกไขหนาท่ีความรับผิดชอบให

ถูกตอง 

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5 แกไขปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหชัดเจน 

แกไขใหถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
จัดทําแผนผังใหเปนรูปแบบ

มาตรฐาน 

  4 เอกสารบันทึก แกไขระยะเวลาการเก็บรักษา ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 
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1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการนําเขายาสูบชนิดซิการและ

ยาเสนปรุงท่ีผลิตในตางประเทศเขามาจําหนายในราชอาณาจักร 

 

2. ขอบเขต 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เปนไปตามพระราชบัญญัติ

ยาสูบ พ.ศ. 2509 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

3. คําจํากัดความ 
 ใบอนุญาตใหนําเขายาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุง หมายถึง ใบอนุญาตสําหรับนํา

ยาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุงที่ผลิตในตางประเทศ เขามาจําหนายในราชอาณาจักร 

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายถึง เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซ่ึงอธิบดีแตงต้ังใหมี

อํานาจ และหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

 

4. ความรับผิดชอบ 

 เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร ตรวจความถูกตองเรียบรอยของ
เอกสารและออกใบอนุญาต 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 การขออนุญาตนําเขา 

  5.1.1 ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ แบบ ย.ส.01-06/1 พรอมหลักฐาน 

ประกอบดวย 
   1) สําเนาทะเบียนบาน ณ สถานที่จําหนาย (กรณีบุคคลท่ัวไป) 

   2) สําเนาทะเบียนพาณิชย (กรณีนิติบุคคล) 

   3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมทะเบียน

การคา (กรณีนิติบุคคล) 

   4) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (กรณีนิติบุคคล) 
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   5) ใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภทที่ 1 

   6) ใบแสดงรายการและราคาสินคา (Invoice) หรือสําเนารายงานสินคา

และราคาซึ่งผูขายต้ังขึ้นกอนตกลงซ้ือขาย (Proforme Invoice)   

   7) แจงราคาซีไอเอฟ และราคาขายปลีกของซิการหรือยาเสนปรุงแตละ

ตราที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร ลงในแบบ ย.ส. 01-06/1 

   8) ตองเสนอตัวอยางซองหรือฉลากซิการหรือยาเสนปรุงท่ีจะนําเขามาใน

ราชอาณาจักรตอเจาพนักงาน ซองหรือฉลากซิการหรือยาเสนปรุงตองเปนไปตามหลักเกณฑ และ

เง่ือนไขดังน้ี 

    (1) ตองระบุช่ือบริษัทและประเทศผูผลิต 

    (2) ตองระบุช่ือภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการคาของผูขอรับ

ใบอนุญาต โดยพิมพขอความเปนภาษาไทย 
    (3) การแสดงขอความในฉลากตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกําหนดราชกิจจานุเบกษา ตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ดังน้ี 
    - ฉลากที่พิมพลงบนซองหรือภาชนะบรรจุและกลอง หรือกระดาษ

หุมหอซองบนซองซิการหรือยาเสนจะตองไมมีคําวา mild light, ultra light, low tar หรือ คํา 

ขอความ ท่ีมีความหมายทํานองเดียวกันซ่ึงอาจทําให ผูบริโภคเขาใจวาเปนบุหร่ีที่ปลอดภัย หรือมี

ระดับสารพิษนอยกวาบุหร่ีทั่วไป  

    - กรณีซิการ ฉลากและรูปภาพขอความคําเตือนถึงพิษภัย จํานวน 

5 แบบ ใหจัดทําในอัตรา 1 แบบตอ 50 ภาชนะบรรจุซิการ คละกันไปตามแบบ โดยใหแบบแสดง

อยางชัดเจนเปนไปตามแบบดังน้ี 

    แบบท่ี 1 รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวปากเหม็นกล่ินบุหรี่ 
    แบบท่ี 2 รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 

    แบบท่ี 3 รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย 

    แบบท่ี 4 รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 

    แบบท่ี 5 รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 
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    - กรณียาเสนปรุง ฉลากและรูปภาพขอความคําเตือนถึงพิษภัย 

เปนรูปภาพสีดํา จํานวน 2 แบบ ใหจัดทําในอัตรา 1 แบบตอ 500 ภาชนะบรรจุยาเสนปรุงคละ

กันไปตามแบบ โดยใหแสดงอยางชัดเจน เปนไปตามแบบดังน้ี 

    แบบท่ี 1 รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 

    แบบท่ี 2 รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 

    - การแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี

ซิการและยาเสนปรุงบนภาชนะบรรจุบุหร่ีซิการและยาเสนปรุงใหดําเนินการตรวจสอบดังน้ี 

    กรณี 1 ภาชนะบรรจุทรงส่ีเหล่ียม และขนาดพ้ืนท่ีทุกดานรวมกัน

ท้ังหมดไมเกิน 350 ตารางเซนติเมตร ตองมีฉลากขนาดพ้ืนที่ไมนอยกวา รอยละ 50 ของดานที่มี

พ้ืนที่มากที่สุดทั้งสองดาน 

    กรณี 2 ภาชนะบรรจุบุหร่ีซิการและยาเสนปรุงทรงส่ีเหล่ียม และมี

ขนาดพ้ืนที่ทุกดานรวมกันทั้งหมดเกินกวา 350 ตารางเซนติเมตร ตองมีฉลากขนาดพ้ืนที่ไมนอย

กวารอยละ 50 ของดานที่มีพ้ืนท่ีมากที่สุดของภาชนะบรรจุซิการและยาเสนปรุง ท้ัง 2 ดาน ใน

กรณีท่ีดานที่มีพ้ืนที่มากท่ีสุดดานหน่ึงโดยสภาพเปนดานลางของภาชนะบรรจุบุหร่ีซิการและยาเสน

ปรุง ใหแสดงฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการและยาเสนปรุงในดานที่มี

ขนาดพ้ืนที่รองลงมาแทนได หากดานที่มีขนาดพ้ืนท่ีรองลงมาโดยสภาพเปนดานหนาและดานหลัง

ใหแสดงฉลาก รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่และยาเสนปรุงไวท่ีดานหนาเทาน้ัน 
    กรณี 3 ภาชนะบรรจุบุหร่ีซิการและยาเสนปรุงทรงอยางอ่ืน 

นอกเหนือจาก กรณี 1 และ กรณี 2 ตองมีขนาดไมนอยกวา รอยละ 30 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของ

ภาชนะบรรจุ 

  5.1.2 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของ

เอกสารหลักฐาน เมื่อตรวจสอบเอกสารตางๆ แลว ใหทําเครื่องหมาย “ ” ในสวนที่ตรวจแลว

ในคําขออนุญาต (แบบคําขอ ย.ส.01-06/1) แตถากรณีที่เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองให

สงกลับคืนผูขอรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมแกไขใหถูกตองตามที่กําหนด 

 

 



 

 

 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การออกใบอนุญาต       

นํายาสูบชนิดซิการและยาเสน

ปรุงที่ผลิตในตางประเทศเขามา

จําหนายในราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร :  

WI-ED-CF-02-002-001     
ปรับปรุงครั้งท่ี :   1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

หนาที่ :  4  จาก 9 

 

  5.1.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท 

  5.1.4 เจาพนักงานสรรพสามิตดําเนินการออกใบอนุญาตทางระบบงาน

ใบอนุญาต 
  5.1.5 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต และ

เสนอผูมีอํานาจลงนามในใบอนุญาต 
  5.1.6 เจาพนักงานสรรพสามิตสงมอบใบอนุญาตฉบับจริงใหผูขอรับใบอนุญาต 

สวนสําเนาใบอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการขออนุญาตนําเขายาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุง  

ที่ผลิตในตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาต  10  นาที   
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 5.2 การปดแสตมปในดานศุลกากร 
  เม่ือไดรับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลว ผูไดรับอนุญาตจะตองนําเขา

ซิการและยาเสนปรุง ภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต และเม่ือนําซิการและยาเสนปรุงถึง

ดานศุลกากรแลว ตองปฏิบัติดังน้ี 

  5.2.1 เม่ือผูไดรับอนุญาตชําระคาแสตมปยาสูบแลว ให ย่ืนหนังสือตอ

สรรพสามิตพ้ืนท่ี ที่ดานศุลกากรน้ันต้ังอยู ซ่ึงเปนผูออกใบอนุญาต เพ่ือขอรับแสตมปยาสูบไปปด

บนซองยาสูบ พรอมทั้งแนบใบอนุญาตนําเขา หนังสือหลักฐานการชําระคาแสตมปยาสูบ และ

หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการนําเขาเพ่ือการตรวจสอบ 

  5.2.2 เจาพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกตอง พรอมจายแสตมป

ยาสูบและกําหนดเครื่องหมายขีดฆาแสตมปยาสูบใหผูไดรับอนุญาต ตามแบบ ย.ส.04-07 
  5.2.3 จัดทําบันทึกการตรวจสอบการขีดฆาแสตมปยาสูบ และสงมอบแสตมป

ยาสูบตามแบบ ย.ส. 04-04 

  5.2.4 แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ และ

วิธีการตรวจสอบการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบจํานวน 3 ราย โดยใหดําเนินการ ดังน้ี 

   1) ตรวจสอบซิการและยาเสนปรุง ใหเปนไปตามตัวอยางที่ไดเสนอตอ

เจาพนักงาน 

   2) ตรวจสอบความถูกตองการปดและขีดฆาแสตมปใหเปนไปตาม

ประกาศของกรมสรรพสามิตกําหนดไว 

   3) กรณีการปดและขีดฆาแสตมปไมถูกตอง ใหทําหนังสือรายงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

  5.2.5 จัดทําบันทึกการตรวจสอบการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบตามแบบ  

ย.ส. 04-05  จํานวน 5 ชุด 

 

 

 

 



 

 

 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การออกใบอนุญาต       

นํายาสูบชนิดซิการและยาเสน

ปรุงที่ผลิตในตางประเทศเขามา

จําหนายในราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร :  

WI-ED-CF-02-002-001     
ปรับปรุงครั้งท่ี :   1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

หนาที่ :  6  จาก 9 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปดแสตมปยาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุง  

ที่ผลิตในตางประเทศ ในดานศุลกากร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 วันทําการ 

 



 

 

 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การออกใบอนุญาต       

นํายาสูบชนิดซิการและยาเสน

ปรุงที่ผลิตในตางประเทศเขามา

จําหนายในราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร :  

WI-ED-CF-02-002-001     
ปรับปรุงครั้งท่ี :   1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

หนาที่ :  7  จาก 9 

 

 5.3 การปดแสตมปนอกดานศุลกากร 

  หากผูไดรับอนุญาตมีความประสงคนําซิการและยาเสนปรุง ไปปดแสตมป

ยาสูบนอกดานศุลกากรใหดําเนินการดังน้ี 

  5.3.1 กรณีที่นําเขาซิการและยาเสนปรุงเกิน 5,000 ซองตอคร้ัง (ใบอนุญาต

หน่ึงฉบับ) และย่ืนหนังสือแจงความประสงคจะขอนําแสตมปยาสูบไปปดนอกดานศุลกากร ตอ

สรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีออกใบอนุญาต 
  5.3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และพิจารณาเบ้ืองตนเสนอตอกรม

สรรพสามิต 

  5.3.3 กรมสรรพสามิตโดยสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

พิจารณาเสนอความเห็น และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมการปดและขีดฆาแสตมป

ยาสูบ 

  5.3.4 คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและตรวจนับจํานวนท่ีนําเขา        

ณ สถานท่ีที่ไดรับอนุญาตใหปดแสตมปนอกดานศุลกากร พรอมจายแสตมปยาสูบและกําหนด

เครื่องหมายขีดฆาแสตมปยาสูบใหผูไดรับอนุญาต ตามแบบ ย.ส.04-07 
  5.3.5 คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ ณ 

สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหปดแสตมปนอกดานศุลกากร (กรณีการปดและขีดฆาแสตมปไมถูกตอง 

ใหทําหนังสือรายงานสรรพสามิตพ้ืนที่) 

  5.3.6 บันทึกการตรวจสอบการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบตามแบบ         

ย.ส. 04-05 จํานวน 5 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การออกใบอนุญาต       

นํายาสูบชนิดซิการและยาเสน

ปรุงที่ผลิตในตางประเทศเขามา

จําหนายในราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร :  

WI-ED-CF-02-002-001     
ปรับปรุงครั้งท่ี :   1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

หนาที่ :  8  จาก 9 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปดแสตมปยาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุง ที่ผลิตในตางประเทศ 
นอกดานศุลกากร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 วันทําการ 

 



 

 

 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การออกใบอนุญาต       

นํายาสูบชนิดซิการและยาเสน

ปรุงที่ผลิตในตางประเทศเขามา

จําหนายในราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร :  

WI-ED-CF-02-002-001     
ปรับปรุงครั้งท่ี :   1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

หนาที่ :  9  จาก 9 

 

6. เอกสารอางอิง 

 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

 7.1 แบบการขออนุญาตนําเขายาสูบฯ (แบบ ย.ส.01-06/1)  
 7.2 บันทึกการตรวจสอบการขีดฆาแสตมปยาสูบ และสงมอบแสตมปยาสูบ (แบบ 

ย.ส. 04-04) 
 7.3 บันทึกการตรวจสอบการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ (แบบ ย.ส. 04-05) 
 7.4 แบบ ย.ส. 04-07 
 

8. เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา  วิธีการจัดเก็บ 

1. คําขอแบบ ย.ส. 01-06/1 

พรอมหลักฐานแนบ 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

5 ป เรียงตามวันที่ 

2. สําเนาใบอนุญาตขายยาสูบ เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

10 ป เรียงตามวันที ่

3. แบบ ย.ส. 04-04 เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

5 ป เรียงตามวันที่ 

4. แบบ ย.ส. 04-05 เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

5 ป เรียงตามวันที่ 

5. แบบ ย.ส. 04-07 เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

5 ป เรียงตามวันที่ 









 








