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1. นางรัตนา จันทร์เท่ียง   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ    สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

2. ไพลิน ใจธรรม            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

3. นางสาวดวงพร งามวิภาส นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

4. นางนิจพร  จําจด นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

5. นางศศิชา  ไม้เมืองไทย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 4 

6. นายวีระชัย มุกประดับ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค 
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1. วัตถุประสงค์ 

           เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิต
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

2. ขอบเขต 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ.2509 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

3. คําจํากัดความ 

  “ผู้นําเข้า” หมายความว่า  ผู้นําของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  “ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทํายาอัด ยาเส้น หรือ
ยาสูบเพ่ือการค้า 
  “บุหรี่ซิกาแรต” หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปน
หรือไม่ ซึ่งมวนดว้ยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด 
  “แสตมป์ยาสูบ”  หมายความรวมถึงตลอดถึงเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ 
  “ซอง” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอื่นซึ่งใช้บรรจุหรือ
ผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ 
  “เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
ให้มีอํานาจ และหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 (ประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) 
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4. ความรับผิดชอบ  

  กรมสรรพสามิตและสํานักงานสรรพสามิตภาค มีหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแลการ
บริหารงานและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ครอบคลุมและถูกต้อง สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มีหน้าที่รับ
ชําระภาษีและจ่ายแสตมป์ยาสูบ 
  เจ้าพนักงานศุลกากร (กรณีนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเข้ามาในราชอาณาจักร) มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการรับชําระภาษี รับชําระเงินค่าแสตมป์ยาสูบ พร้อม
ออกใบเสร็จรับเงินค่าแสตมป์ยาสูบให้กับผู้ประกอบการ 
 

5. ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

            ผู้ที่ประสงค์นํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายใน
ราชอาณาจักร จะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
   5.1 แจ้งรายการส่วนประกอบของบุหรี่ซิกาแรตท่ีจะนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ส่ง
ตัวอย่าง) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นําไปตรวจวิเคราะห์  
   5.2 ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ประเภท 1          
ผู้ขออนุญาตจะต้องย่ืนเอกสารต่าง ๆ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่บริษัทตั้งอยู่ ได้แก่ 
 5.2.1 แบบการขออนุญาตขายยาสูบ (ย.ส.01-01)  
 5.2.2 หนังสือการแต่งตั้งจากผู้ผลิตในต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจําหน่ายยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตแต่ผู้เดียวในประเทศไทย (เป็นภาษาอังกฤษต้องมีฉบับแปลภาษาไทยแนบมาด้วย)  
 5.2.3 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 5.2.4 ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการค้า กรณีเป็นสถานที่เช่าต้องมีสําเนา
หนังสือสัญญาเช่าและหนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่า 
 5.2.5 หนังสือมอบอํานาจ  ผู้มอบอํานาจต้องเป็นกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
ใบสําคัญการจดทะเบียน(กรณีลงนามแทนผู้ขออนุญาต)  
 5.2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ 
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 5.2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ เมื่อ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตพิจารณาคําขออนุญาตแล้วเห็นสมควรอนุญาตตามท่ีร้องขอ ก็ให้ออกใบอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาต 
              5.3 ส่งตัวอย่างของ ฉลาก และกล่องบรรจุซองยาสูบการแสดงข้อความในฉลากจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  อีกทั้งต้องระบุชื่อ
บริษัทผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตและระบุชื่อ ภูมิลําเนา หรือสถานประกอบการค้าของผู้ขออนุญาต  โดยพิมพ์
ข้อความเป็นภาษาไทยให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่บริษัทตั้งอยู่ตรวจสอบ  เมื่อสํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่บริษัทตั้งอยู่ตรวจสอบแล้วใหม้ีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย 
              5.4 ขอใบอนุญาตนําเข้าผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต  การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่าด้วยการนําเมล็ดพันธุ์
ยาสูบ  ต้นยาสูบ ใบยา  ยาอัด  ยาเส้น  หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมด้วย
เอกสารต่าง ๆ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่บริษัทตั้งอยู่ โดยมีหลักฐาน ดังน้ี 
         5.4.1 แบบการขออนุญาตนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญตัิยาสูบ พ.ศ.2509  (แบบ ย.ส.01-06) 
 5.4.2 ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลติในต่างประเทศ ประเภท 1 
 5.4.3 หนังสือการแต่งตั้งจากผู้ผลติในต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจําหน่ายยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตแต่ผู้เดียวในประเทศไทย (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษตอ้งมีฉบับแปลภาษาไทยแนบมาด้วย)  
        5.4.4 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบตัวอย่างซอง ฉลาก และกล่องบรรจุซองยาสูบ 
ตอ้งระบุบริษทัผู้ผลติและประเทศท่ีผลิต 
     5.4.5 สําเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) หรือสําเนารายการสินค้า
และราคา ซึ่งผูข้ายทําข้ึนก่อนตกลงซือ้ขาย (PROFORMA INVOICE) 
 5.4.6 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
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 5.4.7 หนังสือมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจต้องเป็นกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
ใบสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีลงนามแทนผู้ขออนุญาต) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ท้ังผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ  เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตพิจารณาคําขออนุญาตแล้วเห็นสมควรอนุญาต
ตามที่ร้องขอก็ให้ออกใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจกัร 
(ย.ส.02-07) แก่ผู้ขออนุญาต 
      หมายเหตุ : เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตแล้วให้ดําเนินการตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่า
ด้วยขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหนักงานสรรพสามิตเก่ียวกับการขอใบอนุญาตและออกใบอนุญาตให้นําเข้า
สุรา ยาสูบ ไพ่ เข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านระบบ National  Single window พ.ศ.2553 
  5.5 การนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ณ โรงงานผู้ผลิต
ต่างประเทศ 
  5.6 ขั้นตอนการขออนุญาตนําเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเข้ามาในราชอาณาจักร 
ระยะเวลาบริการ 10 นาที/1 รายการ 
  5.6.1 ผู้ขออนุญาตนําเข้ายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะต้องย่ืนแบบ ยส.01-06  ต่อสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ทําการของผู้นําเข้าตั้งอยู่ หรือ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 5.6.1.1 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ผลิตยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นเจ้าของตรา
น้ัน หรือหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตในต่างประเทศให้เป็นผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
 5.6.1.2 ใบอนุญาตขายยาเส้นหรือยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศประเภทท่ี 1 
(ขายโดยไม่จํากัดจํานวน) 
 5.6.1.3 แจ้งราคา C.I.F. และราคาขายปลีกแต่ละตราที่จะนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบทีอ่ธิบดีกําหนด ซึ่งราคา C.I.F. ดงักล่าว เป็นราคาที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่า
แสตมป์ยาสูบเพ่ือวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารก่อนนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรต ณ 
โรงงานผู้ผลติในต่างประเทศ ทั้งน้ีการชําระภาษีให้ใชร้าคา C.I.F. ตามอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 
วันที่นําเข้าสินค้า 
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 5.6.1.4 สําเนา PERFORMA INVOICE  (รายการสินค้า และราคาซึ่งผู้ขายทํา
ข้ึนก่อนตกลงซื้อขาย) หรือสําเนา INVOICE  (ใบแสดงรายการ และราคาสินค้า) 
                        5.6.1.5 ย่ืนตัวอย่างซองหรือฉลากยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ที่จะนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ซองหรือฉลากยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังตอ่ไปนี้ 
  (1) ต้องระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต 
 (2) ต้องแสดงข้อความในฉลากให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 
 (3) ต้องระบุชื่อ ภูมิลําเนาหรือสําเนาหรือสถานประกอบการค้าของ
ผู้ขออนุญาต โดยพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย 
 (4) เมื่อสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ทําการของผู้นําเข้าตั้งอยู่หรือ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรตั้งอยู่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
และเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ดําเนินการออกใบอนุญาตนําเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ยส.02-07) 
       5.7 ข้ันตอนการทําสัญญาการนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองบุหร่ีซิกาแรต ณ โรงงาน
ผู้ผลิตในต่างประเทศ  (ระยะเวลาบริการ 10 วันทําการ) 
 5.7.1 ทําสัญญา การนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตใน
ต่างประเทศ ณ โรงงานผู้ผลิตยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ  และนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกา
แรตท่ีผลิตในต่างประเทศที่ปิดแสตมป์ยาสูบแล้วเข้ามาในราชอาณาจักร   
 5.7.2 ให้ผู้นําเข้าที่ได้รับใบอนุญาตนํายาสูบชนิดบุหรีซ่ิกาแรตทีผ่ลติในต่างประเทศ
เข้ามาในราชอาณาจักร ย่ืนแบบแจ้งขออนุญาตนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่
ผลติในต่างประเทศ ณ  โรงงานผู้ผลติยาสูบชนิดบุหรี่ซกิาแรตท่ีผลติในต่างประเทศตอ่สํานักงานสรรพสามิต 
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พ้ืนที่ที่ทําการของผู้นําเข้าตั้งอยู่หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรตั้งอยู่  
พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  ดังน้ี 
 5.7.3 แบบแจ้งขออนุญาตนําแสตมป์ยาสูบปิดบนซองยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิต
ในต่างประเทศ ณ โรงงานผู้ผลิตยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ 
            5.7.4 แบบแจ้งขออนุญาตนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
            5.7.5 เมื่อสํานักงานสรรพสามิตภาคที่สํานักงานของผู้นําเข้าตั้งอยู่หรือสํานักงาน
สรรรพสามิตภาคที่ตั้งสํานักงานศุลกากรหรือที่ด่านศุลกากรตั้งอยู่พิจารณาอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตนําเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต มาจัดทําหนังสือสัญญาการนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองยาสูบ
ชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศ  โดยวางหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
พาณิชย์ (Bank Guarantee) เป็นจํานวนเท่ากับค่าแสตมป์ยาสูบที่ได้รับอนุญาตให้นําแสตมป์ยาสูบไปปิด
บนซองยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ณ โรงงานผู้ผลิตยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตใน
ต่างประเทศ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ จ่ายแสตมป์ให้ผู้นําเข้าเพ่ือนําไปปิดแสตมป์ยาสูบที่
ต่างประเทศ (กรณีนําเข้าบุหร่ีฯ ไม่ครบตามจํานวนที่ได้รับอนุญาต เน่ืองจากมีแสตมป์เสียหายหรือสูญ
หายจากกระบวนการผลิต   ผู้นําเข้าสามารถขออนุญาตเปล่ียนหนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคารตามภาระ
ค่าแสตมป์ยาสูบที่ยังมิได้นําเข้าได้ โดยให้ย่ืนเรื่องที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ย่ืนแบบแจ้งขออนุญาต) 
      5.8 ขั้นตอนการตรวจปล่อย (ระยะเวลาบริการ 1 วันทําการ) 
                   5.8.1 ให้ผู้ นําเ ข้าที่ ได้ รับอนุญาตนําเข้ายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตเข้ามาใน
ราชอาณาจักร นําใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร   
ใบเสร็จรับเงินการชําระค่าภาษีจากกรมศุลกากร (ฉบับจริง) สําเนาหลักฐานใบขนสินค้าขาเข้า และ
เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องย่ืนที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบรายละเอียด และให้
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ออกใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่
หน่วยปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ แต่งตั้งคณะกรรมการไปทําการตรวจสอบการนําเข้ายาสูบ
ตามบันทึกตรวจสอบการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบต่างประเทศที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร (ยส.04-05) 
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 5.8.2 เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแห่งท้องที่ที่
หน่วยปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ส่งบันทึกการตรวจสอบการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตาม
แบบ ยส.04-05  จํานวน 5 ชุด พร้อมตัวอย่างบุหรี่ซิกาแรต จํานวน 2 ซอง ให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ท่ีออกใบอนุญาตการนํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต  ที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในราชอาณาจักร
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
            5.9 ข้ันตอนการขอคืนหนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคาร  (ระยะเวลาบริการ45 วันทําการ)    
  ในกรณีนําเข้าบุหร่ีซิกาแรตเข้ามาในราชอาณาจักรตามสัญญา การนําแสตมป์ยาสูบ
ไปปิดบนซองยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศ บริษัทผู้นําเข้าสามารถขอรับหนังสือสัญญาคํ้า
ประกันธนาคารคืนได้ที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ย่ืนแบบแจ้งขออนุญาตนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซอง
บุหร่ีซิกาแรต ณ โรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยให้ผู้นําเข้าย่ืนหนังสือถึงสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ออก
ใบอนุญาตเพื่อขอคืนหนังสือสัญญาคํ้าประกัน พร้อมเอกสารประกอบด้วย 
                     5.9.1 ใบอนุญาต (แบบ ย.ส.02-07) ฉบับจริง 
                     5.9.2 หลักฐานจากโรงงานผู้ผลิตแจ้งผลการใช้แสตมป์ยาสูบ 
                     5.9.3 หลักการสั่งจ่ายแสตมป์ยาสูบ และสัญญาการนําแสตมป์ยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต
ไปปิด ณ โรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ 
                      5.9.4 หลักฐานการชําระค่าแสตมป์ยาสูบทั้งหมด 
                     5.9.5 หลักฐานการตรวจสอบการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ (แบบ ย.ส.04-05) 
                     5.9.6 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
                     5.9.7 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีลงนามแทนผู้นําเข้า) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
                     5.9.8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ส่งคืนหนังสือสัญญาคํ้าประกันให้แก่ผู้นําเข้า 
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6. เอกสารอ้างอิง 

        6.1 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 
       6.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต การ
ออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการนําเมล็ดพันธ์ุยาสูบ  ต้นยาสูบ  ใบยา  ยาอัด  ยาเส้น  หรือยาสูบ
เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 17 มกราคม 2539 
        6.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดด่านศุลกากรอื่นสําหรับการนํายาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตในต่างประเทศ  เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า และกําหนดด่านศุลกากรอื่นสําหรับการ
ส่งออกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศซึ่งนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกต่อไปยัง
ประเทศอื่น ลงวันที่ 30 มีนาคม 2536 
        6.4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขว่าด้วยการนําแสตมป์
ยาสูบไปปิดบนซองยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ณ โรงงานผู้ผลิตยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต
ท่ีผลิตในต่างประเทศ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535 
 6.5 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2534 
 6.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต       
ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2553 
                     6.7 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายแสตมป์ยาสูบ  การปิดแสตมป์ยาสูบ และ
การขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ลงวันที่ 14 กันยายน 2537 
  6.8 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมป์ยาสูบ ลงวันที่ 
27 กันยายน 2545 
                     6.9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่น
ท่ีใช้แทนแสตมป์ยาสูบ  ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2550 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  9  จาก 15 

 

 6.10 ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต
การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่าด้วยการนําเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบเข้า
มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4)  ลงวันที  26 กรกฎาคม 2545 
                     6.11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลาก 
และขอ้ความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต ตามพระราชบัญญตัิควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ ลงวันที 25 สิงหาคม 
2535 

     6.12 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลาก
และข้อความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต  ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535  ลงวันที่  
24  สิงหาคม 2552 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 7.1 แบบการขออนุญาตขายยาสูบ (ยส.01-01)    
 7.2 แบบการขออนุญาตนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ยส.01-06) 
 7.3 แบบอนุญาตให้นําเข้ายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ยส.02-07) 
  7.4 แบบคํานวณค่าแสตมป์ยาสูบ (ยส.04-03) 
  7.5 แบบรายการตรวจสอบการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ (ยส.04-05) 
 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  10  จาก 15 

 

8. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีจัดเก็บ
1. แบบการขออนุญาตขาย
ยาสูบ (ยส.01-01) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

2. แบบการขออนุญาตนํา
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ี
ผลติในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  (ยส.01-06) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

3. แบบอนุญาตให้นําเข้า
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตท่ี
ผลติในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ยส.02-07) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

4. แบบคํานวณค่าแสตมป์
ยาสูบ (ยส.04-03) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

5. แบบรายการตรวจสอบการ
ปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ  
(ยส.04-05) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

5 ปี 
 

เรียงตามวันที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  11  จาก 15 

 

9. การคํานวณภาษ ี

ค่าแสตมป์ยาสบู   =  (ราคา ซี.ไอ.เอฟ. + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) x อตัราค่าแสตมป์ยาสูบ)           
   1 – อตัราค่าแสตมป์ยาสูบ 

 

  ค่าแสตมป์ยาสบูปัจจุบันร้อยละ 85 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ค่าคงที่ = 5.6666667)เงิน
บํารุงกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส) อตัราร้อยละ 2 ของค่าแสตมป์ยาสบูเงินบํารุงองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละ 1.5 ของค่าแสตมป์ยาสูบของราคา ซี.
ไอ.เอฟ. + อากรขาเข้า + ค่าแสตมป์ยาสูบ 
 
ตัวอย่าง  การนําเข้าบุหรี่โดยมีราคา ซี.ไอ.เอฟ. ซองละ 5 บาท 
 

วิธีทํา ค่าแสตมป์ยาสูบนําเข้า= 5+(ปัจจุบันอากรขาเข้าในแถบเอเชยีเป็น 0 ตั้งแต่ปี 2553) x 5.666667 = 28.33  
       เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อตัรา 2%                              = 0.56 
       เงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัตรา 1.5 %       =  0.42  
       ค่าแสตมป์ยาสูบ  อัตรา 85 %                                     = 28.33 
                                                  รวมภาษีทั้งหมด (บาท)                                     = 57.64  
 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  12  จาก 15 

 

1. ขั้นตอนการขออนุญาตนาํเข้ายาสูบชนดิบุหรี่ซกิาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร  
 ระยะเวลาบรกิาร 10 นาที/1 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 N 

ย่ืนแบบ  ยส.01-06 ต่อสํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่ที่บริษัทตัง้อยู่หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สํานักงานศุลกากรพร้อมหลักฐาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ความครบถ้วนของเอกสาร 

 

 Y 

แจ้งผู้ขออนุญาตนําเข้า ออกใบอนุญาตนําเข้า ยส.02-07 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ผู้ขอนําเข้า 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  13  จาก 15 

 

2. ขัน้ตอนการทําสัญญาการนําแสตมป์ยาสูบไปปิดบนซองบหุรี่ซิกาแรต ณ โรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ
 ระยะเวลาบรกิาร 10 วนัทาํการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N 

จ่ายแสตมป์ให้ผู้นําเข้า หากกรณีนําเข้าไม่ครบมีแสตมป์  
เสียหาย สูญหาย จากกระบวนการผลิต สามารถขอเปล่ียน
หนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคาร โดยยื่นเรื่องต่อพ้ืนที่ที่ขอ
อนุญาต 

ยื่นแบบแจ้งขออนุญาตนําแสตมปไ์ปปิด 

ณ  โรงงานผู้ผลิตต่างประเทศต่อสํานักงานสรรพสามติ 

พ้ืนที่ที่บริษัทตัง้อยู่พร้อมเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ความครบถ้วนของเอกสาร 

(2.1.1.1 – 2.1.1.2) 

 Y 

แจ้งผู้ขออนุญาตนําเข้า ขออนุมัติกรมฯ ทําหนงัสือสัญญาและวางหลักประกัน 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ผู้ขอนําเข้า 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  14  จาก 15 

 

3. ข้ันตอนการตรวจปล่อย (ระยะเวลาบริการ 1 วันทําการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 N 

- ยื่นเอกสารใบอนุญาต ยส. 02-07                               
- ต้นฉบับใบเสร็จการชําระค่าภาษีจากกรมศุลกากร            
- สําเนาหลักฐานใบขนสินค้าขาเขา้ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง        

    

ตรวจสอบความถูกต้อง                  
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ                

และวิธีการปิดแสตมป์และขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ 

ผู้ขอนําเข้า 

Y

กรณีการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ    
ไม่ถูกต้องให้ทําหนังสือรายงานพ้ืนที่

ทําบันทึกการตรวจสอบการปิดและขีดฆ่า 
แสตมป์ยาสูบ ตามแบบ ยส. 04-05 จํานวน 5 ชุด  

พร้อมตัวอย่างบุหรี่ซิกาแรต จํานวน 2 ซอง

สรรพสามิตพ้ืนที่ที่ออกใบอนุญาต 

- เก็บตัวอย่างบุหรี่ซิกาแรต 2 ซอง 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ทําหนงัสือแจ้งผลไปยังสรรพสามิตพ้ืนททีี่หน่วยปฏิบัติพิธี
การตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การนํายาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต
ที่ผลิตตางประเทศเขามาจําหนายใน

ราชอาณาจักร 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-008 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  15  จาก 15 

 

4. ข้ันตอนการคืนหนังสือสัญญาคํ้าประกันธนาคาร (ระยะเวลาบริการ 45 วันทําการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 N 

ยื่นเอกสารใบอนุญาต ยส. 02 – 07 ฉบับจริง 

พร้อมหลักฐานต่าง ๆ 

ตรวจสอบความถูกต้อง                  
ความครบถ้วนหลักฐาน 

ผู้ขอนําเข้า 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ทําหนังสือขออนุมัติคืนสัญญาค้ําประกัน 

 

Y

 สนง. พ้ืนที่พิจารณา

สรรพสามิตพ้ืนทีท่ําหนงัสือส่งคืนสัญญาค้ําประกัน 


