


การบริหารการจัดเก็บภาษียาสูบ 
ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

ประเด็นหลัก 
 ในระบบการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ  มีความแตกต่างจากการบริหาร
ภาษีสินค้าอื่นที่จัดเก็บภาษีและควบคุมเฉพาะที่ตัวสินค้า  แต่ส าหรับสินค้า
ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  กรมสรรพสามิตต้องควบคุมดูแล 
 - การเพาะปลูก  (รวมการอบใบยาสูบ) 
 - การหั่นใบยาสบู 
 - การจ าหน่ายใบยาสบู 
 - การผลิตบุหรีห่รือยาสูบชนิดต่าง ๆ 
 - การอนญุาตให้ขายยาสูบ 
 - การส่งออก น าเข้าใบยาสูบ  เมล็ดพันธุ์และต้นยาสูบ จาก
ต่างประเทศ 
 * ยกเว้นยาสูบพันธุ์พื้นเมือง 
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A หมายถงึ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบน าเข้ามาในหรือสง่ออกไปนอกประเทศ 

บทก าหนดโทษ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2509 เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  (ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2509)  

ม.5เบญจ, 27, 28 

ยาสูบ 

ม.44,  45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54  

ม.5เบญจ, 27 

ยาสูบ 

05/08/56 3 



นิยาม 

ต้นยาสูบ 

(1) ยาเส้น OR ยาเส้นปรุง 
ไม่ว่าจะมีใบยาแห้ง
หรือยาอัดเจือปน
หรือไม่  

(2) มวนด้วยกระดาษ 
หรือ วัตถุที่ท าขึน้ใช้
แทนกระดาษ  หรือ 
ใบยาแห้งหรือยาอัด 

(1) ใบยาแห้ง OR ยาอดั  
(2) มวนด้วย ใบยาแหง้ 

หรือ ยาอัด 

(1) ยาเส้น OR ยาเส้น
ปรุง 

(2)  มวนด้วยใบตอง 
กลีบบัว กาบหมาก 
ใบมะกา ใบจาก 
หรือวัตถุอื่นทีม่ิใช่
กระดาษหรือวัตถุท่ี
ท าขึ้นใช้แทน
กระดาษและท่ี
ไม่ใช่ใบยาแห้ง
หรือยาอัด 

(1) ใบยา ซึ่งมิใช่ใบยา
พันธุ์ยาสูบ
พื้นเมือง OR ยา
อัด ซึ่งได้หั่นเป็น
เส้น  

(2) และ ปรุง หรือ ปน 
ด้วยวัตถุอื่น
นอกจากน้ า 

1. ส่วนใดส่วนหน่ึง
ของใบยาแห้ง
นอกจากใบยาแห้ง
พันธุ์ยาสูบ
พื้นเมือง  

2. ซึ่งได้ ปรุง หรือ 
ปน ด้วยวัตถุอื่น
นอกจากน้ า เพื่อ
อมหรือเคี้ยว 

พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (nicotianatabacum) 

พันธ์ยาสูบพื้นเมือง  ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิม  และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ าตาล 

ใบยา  ใบยาสด OR ใบยาแห้ง ของต้นยาสูบ 

ยาอัด ส่วนใดสว่นหน่ึงของต้นยาสูบซึง่ได้ ป่นหรือย่อย และ ท าเป็นแผ่น โดยมีวัตถุอ่ืนเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม 

ยาเส้น ใบยา หรือ ยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว 

ยาสูบ บุหร่ีซิกาแรต บหุร่ีซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวดว้ย 

บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว 
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นิยาม 
ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการเพาะปลูกต้นยาสูบ 

ผู้บม่ใบยา  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการบ่มใบยาสดเป็นใบยาแห้ง 

โรงบ่มใบยา  ส่ิงปลูกสร้างซึ่งใช้บ่มใบยา 

สถานีบ่มใบยา สถานที่ตั้งโรงบ่มใบยา และให้รวมตลอดถึงสถานท่ีซึ่งใช้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บใบยาซึ่งอยู่
ในบริเวณเดียวกันด้วย 

ผู้อบใบยา ผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการอบใบยาแห้งด้วยเครื่องจักรเพื่อปรับระดับความชื้น 

โรงอบใบยา โรงเรือนซึ่งติดตั้งเคร่ืองอบใบยาและให้รวมตลอดถึงโรงเรือนท่ีเก็บใบยาแห้งในบริเวณเดียวกันด้วย 

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

ผู้ได้รับอนุญาตให้ท ายาอัด ยาเส้น หรือยาสูบเพื่อการค้า 

โรงอุตสาหกรรมยาสูบ สถานท่ีซึ่งใช้ในการท ายาอัดเส้นหรือยาสูบเพื่อการค้า และให้รวมตลอดถึงบริเวณแห่งสถานท่ีน้ันด้วย 

ซอง หมายรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอื่นซึ่งใช้บรรจุหรือผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ 

แสตมป์ยาสูบ หมายรวมตลอดถึงเครื่องหมายอย่างอื่นท่ีใช้แทนแสตมป์ยาสบู 

อธิบดี อธิบดีกรมสรรพสามิต 

รัฐมนตรี รมต. คลัง 
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แผนภาพกระบวนการผลิตใบยาสูบ 

ต้นยาสูบ 
เก็บใบยาสด บ่มใบยา 

เฉพาะใบยาพันธ์ุเวอร์ยิเนยี 
  - ชาวไร่บ่มเอง 
  - ผู้บ่มอิสระ 

ใบยาแห้ง 

โรงงานยาสูบ อบใบยา (ปรับความช้ืน) ผลิตบุหร่ีซิกาแรต 

อบใบยา (ปรับความช้ืน) ส่งออกใบยา ผู้ส่งออก 

ใบยาเตอร์กิช (บ่มแดด) 
ใบยาเบอรเ์ล่ย์ (บ่มอากาศ) 
ใบยาเวอร์ยิเนยี (บ่มไอร้อน) 

การน ายาสูบไปใช้ใน
อุสาหกรรมยาสูบ  
ส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะใบยา 
1. ใช้ผลิตบุหรี่ซิกาแรต 

บุหร่ีซิการ์ ยาเส้น ยา
เส้นปรุงหรือยาเคี้ยว 

2. ส่งออกใบยาสูบไป
จ าหน่ายต่างประเทศ 
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ใบยาสูบ 
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มาตรา 6 อธิบดีมีอ านาจ
ก าหนดให้ผู้เพาะปลูกต้น

ยาสูบในท้องที่ใดท้องท่ีหนึ่ง
ใช้พันธุ์ยาสูบใด ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควรโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 7 ผู้ใดท าการเพาะปลูกต้น
ยาสูบต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงาน (การขออนุญาต การ
อนุญาต และเงื่อนไขเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา) ใบอนุญาตมีอายุหน่ึงปีนับ
แต่วันออกใบอนุญาต 

พื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบ 
ก. พันธุ์พื้นเมืองปลูกได้ทั่ว

ราชอาณาจักร 
ข. พันธุ์เวอร์จิเนียปลูกได้ 21 จ. 

(เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน 
แม่ฮ่องสอน นครพนม 
หนองคาย) 

ค. พันธุ์เบอร์เล่ย ์ปลูกได้ 20 จ. 
(สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ล าพูน 
แพร่ นครพนม หนองคาย) 
ง. พันธุ์เตอรก์ิช ปลูกได้ 24 จ. 
(ร้อยเอ็ด90% ขอนแก่น นครพนม 
หนองคาย) 

มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบจ าหน่ายใบยาสดแกผู่้อื่นนอกจากผู้บม่ใบยาที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  
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มาตรา 9 

มาตรา 10  

มาตรา 11  
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05/08/56 13 
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ค่าแสตมป์ยาสูบ 

05/08/56 15 
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โรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ 

โรงอตุสาหกรรมยาสูบ 
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ฐานในการคิดค านวณค่าแสตมป์ยาสูบ 

29 

ยาเส้น และยาสูบชนิด บหุรี่ซกิาร์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และยาเค้ียว ก าหนดให้จัดเก็บ 
ค่าแสตมป์ยาสูบ ทั้งในอัตราตามมลูค่าและตามปรมิาณเมื่อคิดค านวณค่าแสตมป์ยาสูบ 
ออกมาเป็นตัวเงินสูงกว่าจะใช้อัตรานั้น 
      1. ตามปริมาณหรือน้ าหนกั 
          ค่าแสตมป์ยาสูบ = ปริมาณ * อัตราค่าแสตมป์ยาสบู 
 
      2. ตามมูลค่า 
          2.1 ยาเสน้หรือยาสูบที่ท าในราชอาณาจักร 
              ค่าแสตมป์ยาสูบ = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ + ค่าแสตมป์ยาสบู  * อัตราค่าแสตมป์ยาสบู 
 
 หรือสูตรค่าแสตมป์ยาสูบ = (ราคาขาย ณ โรงฯ * อัตราค่าแสตมป์) 
                                                           (1- อัตราค่าแสตมป์ยาสบู) 
  2.2 ยาเสน้หรือยาสูบที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
             ค่าแสตมป์ยาสูบ = ราคา C.I.F. + อากรขาเข้า + อากรพิเศษ + ค่าแสตมป์ยาสูบ   * อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ 
 
                หรือสูตรค่าแสตมป์ยาสูบ = (ราคาขาย C.I.F. + อากรขาเข้า + อากรพิเศษ)* อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ) 
                               (1- อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ) 
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ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และเงื่อนไขว่าด้วยการเพาะปลูกต้นยาสูบ 

ฉบับเดิม (ลว. 28 กันยายน 2535) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2556) 

ข้อ 5 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเพาะปลกูตน้ยาสบู ยื่นค าขอต่อ
เจ้าพนักงานก่อนเริ่มฤดกูารเพาะปลกู ตามแบบท้ายประกาศดังนี ้
   (1) ผู้เพาะปลูกต้นยาสบูที่จ าหน่ายใบยาสดพันธุเ์วอร์ยิเนีย ให้
ใช้ค าขออนุญาตเพาะปลกูตน้ยาสูบ แบบ ย.ส. 102 
   (2) ผู้เพาะปลูกต้นยาสบูที่จ าหน่ายใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนีย 
พันธุ์เบอรเ์ล่ย์ และพันธุ์เตอร์กิช 
 
 
 
 
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตให้ออก
ใบอนุญาตให้เพาะปลูกตน้ยาสูบตามแบบ ย.ส. 202 ส าหรบัการ 
ขออนุญาตในข้อ 5 (1) หรือตามแบบ ย.ส. 202/1 ส าหรับการ 
ขออนุญาตในข้อ 5 (2)  
 
 

ข้อ 5 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเพาะปลกูตน้ยาสบู ยื่นค าขอต่อ
เจ้าพนักงานก่อนเริ่มฤดกูารเพาะปลกู ตามแบบท้ายประกาศดังนี ้
   (1) ผู้เพาะปลูกต้นยาสบูที่จ าหน่ายใบยาสดพันธุเ์วอร์ยิเนีย ให้
ใช้ค าขออนุญาตเพาะปลกูตน้ยาสูบ แบบ ย.ส. 102 
   (2) ผู้เพาะปลูกต้นยาสบูที่จ าหน่ายใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนีย  
พันธุ์เบอรเ์ล่ย์ และพันธุเ์ตอร์กิช 
   (3) ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบเพื่อท ายาเส้นจากใบยาที่ปลกูและหั่น
เอง และได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ให้ใช้
ค าขออนุญาตเพาะปลูกตน้ยาสูบ แบบ ย.ส. 102/2 
 
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ให้ออก
ใบอนุญาตให้เพาะปลูกตน้ยาสูบตามแบบท้ายประกาศนี้ดังนี ้
   (1) แบบ ย.ส. 202 ส าหรับการขออนุญาตตามข้อ 5 (1) 
   (2) แบบ ย.ส. 202/1 ส าหรับการขออนุญาตในข้อ 5 (2) 
   (3) แบบ ย.ส. 202/2 ส าหรับการขออนุญาตในข้อ 5 (3) 

30 
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ฉบับเดิม (ลว. 28 กันยายน 2535) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2556) 
ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับอนญุาตให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบปฏบิัตติามเงื่อนไข 
ดังนี ้
   (1) ต้องใช้พันธุ์ยาสูบตามที่อธิบดกี าหนด 
   
 
   (5) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการจ านวนต้นกล้ายาสูบไว้ให้เป็น
หลกัฐานเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อท าการตรวจ 

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับอนญุาตให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบปฏบิัตติาม
เงื่อนไข ดังนี ้
   (1) ต้องใช้พันธุ์ยาสูบตามที่อธิบดกี าหนด ยกเว้นผู้เพาะปลูก
ต้นยาสบูเพื่อท ายาเส้นจากใบยาที่ปลกูและหั่นเอง และได้ขาย
ยาเส้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 
   (5) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการจ านวนต้นกล้ายาสูบไว้ให้
เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงตอ่เจ้าพนักงานเมื่อท าการตรวจ ยกเว้น 
ผู้เพาะปลูกต้นยาสบูเพื่อท ายาเส้นจากใบยาที่ปลกูและหั่นเอง 
และได้ขายยาเส้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสบู 
 
ข้อ 8 หากผู้ได้รับอนญุาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบเพื่อท ายาเส้น
จากใบยาที่ปลกูและหัน่เองประสงค์จะขายยาเส้นที่ท าได้ให้แก่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อคิดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ 0.00 
บาท ให้ยื่นใบขอเบิกแสตมป์ยาสูบเพื่อน าไปใช้ปิดและขีดฆ่า
แสตมป์ยาสูบบนซองยาเส้น ก่อนการจ าหน่ายยาเส้นให้แก่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งนี้ ต้องปฏบิัตติามระเบียบที่กรม
สรรพสามติก าหนด 
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ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และเงื่อนไขว่าด้วยการเพาะปลูกต้นยาสูบ (ต่อ) 
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ขั้นตอนการขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ (ใหม่) 
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ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบท าจากใบยาที่ปลูกและ
หั่นเอง และได้ขายยาเส้นนัน้แก่ผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยาสูบ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือส านักงาน
สรรพสามิตสาขาที่อนุญาตให้ท าการ

เพาะปลูกต้นยาสูบ 

ยื่นใบขอเบิกแสตมป์
ยาสูบ ตามแบบ 1 ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จ่ายแสตมปย์าสบูตาม
ปริมาณจ านวนซองยาเส้นที่

ประสงค์จะขาย 

จัดท ารายงานการออกใบอนุญาตให้
เพาะปลูกต้นยาสูบตามแบบ 2 และ
รายงานรายละเอยีดการจ าหนา่ยยา
เส้นและการจา่ยแสตมป์ยาสูบให้กับ
ผู้เพาะปลูกตน้ยาสูบตามแบบ 3 
และแจง้ให้กรมสรรพสามิตทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือส านักงาน
สรรพสามิตสาขาที่มีโรงอุตสาหกรรม
ยาสูบของผู้ปรกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 

น ายาเส้นใส่ซอง และขีดฆา่
แสตมป์ยาสูบดว้ยเครือ่งหมาย 
วันเดอืน ป ีและใช้กาวอยา่งดทีา
ด้านหลงัดวงแสตมป์ยาสูบให้ทัว่
แล้วปิดให้แนบแน่นสนิทจนไม่
สามารถแกะลอกได้ โดยให้ปิดที่
ซองตรงรอยส าหรับเปดิซ่ึงเมือ่
น ายาเส้นออกจากซอง แสตมป์
ยาสูบที่ปิดอยู่จะต้องถูกท าลาย
เสียสภาพไปจากเดิมทันท ี

ด าเนนิการตรวจปฏิบัตกิารโรง
อุตสาหกรรมยาสูบ อย่างน้อยปลีะ 
2 ครัง้ เพื่อให้ปฏิบัตใิห้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด และ
รายงานผลการตรวจให้กรม

สรรพสามิตทราบภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดอืนที่มีการเข้า

ตรวจ 

05/08/56 

แบบ 1(แนวตั้ง) ไม่มีวงเล็บ.docx
แบบ 1(แนวตั้ง) ไม่มีวงเล็บ.docx
แบบ 2 (แนวตั้ง) ไม่มีวงเล็บ.docx
แบบ 2 (แนวตั้ง) ไม่มีวงเล็บ.docx
แบบ 3 (แนนตั้ง 2) ไม่มีวงเล็บ.docx
แบบ 3 (แนนตั้ง 2) ไม่มีวงเล็บ.docx
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แสตมป์ยาสูบ ส าหรับโรงงานยาสูบ  
(ชนิดแผ่น) 

แสตมป์ยาสูบ ส าหรับบุหรี่ซิกาแรตที่
น าเข้าจากต่างประเทศ 

แสตมป์ยาสูบ ส าหรับโรงงานยาสูบ  
(ชนิดม้วน) 

เฉพาะตรา 
กรองทิพย์ 90 
และสายฝน 90 
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ภาพแสตมป์ยาเส้น 

แสตมป์ยาสูบ 2 สต. 

แสตมป์ยาสูบ 10 สต. 

แสตมป์ยาสูบ 50 สต. 

แสตมป์ยาสูบ  0 สต. 

  ลักษณะแสตมป์ยาเส้นที่ใช้ในปัจจุบัน 
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ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดลักษณะและชนิด 
ของแสตมป์ยาสูบ (ฉบบัท่ี 47) พ.ศ.2556 

37 

ลักษณะที่ส าคัญของแสตมป์ยาสูบมูลค่า 0.00 บาท 

 เหมือนกับแสตมป์ยาสูบมูลค่า 2 สตางค์ 

 ด้านล่างของอักษร “ในประเทศ” มีตัวเลขและอักษร “0 สตางค์”  

พิมพ์ด้วยหมึกสีด า 

 ให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบท าจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง 

และได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งมีอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ 

0.00 บาท 
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มาตรา 18 วรรค 2 ยาเส้นหรือยาสูบที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปขายนอกราชอาณาจักรไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสบู แต่
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2510) ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
 1) ท าเครื่องหมายพิเศษบนซองยาเส้น ซองยาสูบและบุหรี่ซิกาแรตทีจ่ะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 2) ให้เจ้าพนักงานตรวจจ านวนยาเส้นหรือยาสูบและเครื่องหมายที่ท าไว้ตามข้อ 1 ก่อนน ายาเส้น หรือยาสูบนั้นออกจากโรง
อุตสาหกรรมยาสูบ 

ประกาศกรมฯ ผ่อนผันให้ผู้เดินทางน ายาเส้นหรือยาสูบติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร(ไม่ต้องเสียภาษี) 
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

1) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
 1.1 ผู้มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางโดยถูกต้องหรือ 
 1.2 ผู้ควบคุมยานพาหนะและคนประจ ายานพาหนะทางน้ าหรือทางอากาศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่าสถานี หรือ

ต าบลในราชอาณาจักรแล้วจะกลับออกไป หรือ 
 1.3 คนโดยสารรถไฟผ่านแดนถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอด เพียงแต่ผ่านอาณาเขตของประเทศไทยไปนอก

ราชอาณาจักร ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรฐับาลประเทศนั้น ๆ และรวมถึงผู้ควบคุมและคนประจ ายานพาหนะแห่งรถไฟนั้น 
2) จ านวนยาสูบที่จะน าติดตัวมาได้ 
   2.1 บุหร่ีซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
   หรือหลายชนิดรวมกันไม่เกิน 500 กรัมแต่ถ้ามีบุหร่ีซิกาแรตรวมอยูด่้วยบุหร่ีซิกาแรตนั้นต้องไม่เกิน 200 มวนและ

น้ าหนักรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 500 กรัม 
 3) ยาสูบที่น าเข้ามาตามขอ้ 2 หากเหลือให้น าติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรได้ 
 4) ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรน ายาสูบที่ปิดแสตมป์ถูกต้องแล้ว ตามจ านวนเดียวกับข้อ 2 และยาเส้นไม่

เกิน 1กิโลกรัมติดตัวออกไปได้ 
 

มาตรา 28  ให้อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันผู้เดินทางน ายาเส้นหรือยาสูบติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ตามจ านวนท่ีสมควรและจะผอ่นผันไม่ต้องปิดแสตมป์ด้วยก็ได้ การผอ่นผันให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การควบคุมการขาย 
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ใบอนุญาตขายยาเส้น/ยาสูบ 
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เงินสินบนรางวัล 
“ หมายความถึง พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจผู้ซึ่งได้กระท าการสืบสวนจับกุมได้ตัวผู้กระท าผิดลงโทษตาม
พระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาสูบ 
“ ” หมายความว่า  บุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานและเป็นผู้ที่ได้น าเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่ง
การกระท าผิดมาบอกเล่า และแจ้งความน าจับไว้ตามระเบียบการน้ี 
 “ ” คือ เงินจ านวนหนึ่งท่ีทางราชการได้พิจารณาสั่งจ่ายให้แก่พนักงานหรือผู้แจ้งความน าจับ เพื่อเป็นการตอบแทน
ความดีความชอบท่ีได้ท าการสืบสวนจับกุม หรือแจ้งความน าจับได้ตัวผู้กระท าผิดลงโทษตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ยาสูบ หรือกฎหมายอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่กิจการยาสูบเป็นผลส าเร็จตามเงื่อนไขซ่ึงระบุไว้ในระเบียบการน้ี 

05/08/56 54 



เงินสินบนรางวัล 
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เงินสินบนรางวัล 
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กระบวนการการผลิต/จ าหน่ายยาเส้น ในประเทศไทย 
 

 

 

อัตราค่าแสตมป์ กิโลกรัมละ 10 บาท 

ชาวไร่เพาะปลูกต้นยาสูบที่หั่นเอง 

1. ขออนุญาตเพาะปลูกตาม ม.7 

2. ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

ตาม ม.17 

3. ขออนุญาตขายตาม ม.21 (ป.3) 

เก็บใบยาที่ปลูก 

 

บ่ม 2-4 วัน โดยวิธีใช้ผ้าคลุม 

- หั่น 

- บรรจุยาเส้นใส่ ุงหรือเข่ง 

  ปริมาณ 5-25 กิโลกรัม 

- ปิดแสตมป์ยาสูบ  
 

ส าหรับขายหรือบริโ คเอง 

พ่อค้าคนกลาง 
ขาย 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ (ม.17) 
 

- ท ายาเส้น แบ่งบรรจุใหม่ ขนาด 20-40 กรัม (ม.18) 
- ปิดแสตมป์ยาสูบและจัดท าบัญชีงบเดือนส่ง 

  กรมสรรพสามิต 

ขาย 

ขาย 

ร้านค้าปลีกตามหมู่บ้าน 

ในแต่ละอ าเ อ (ร้าน ป.2) 

ส่งขาย 

ผู้บริโ ค 

ขาย 

อัตราค่าแสตมป์ (ใหม่) 

1   กรัม   ต่อ    1   สตางค์   หรือ   กิโลกรัมละ   10   บาท 

แสตมป์ยาเส้น 

ยาเส้นขนาดบรรจุ 40 กรัม ค่าแสตมป์ยาสูบ 40 สตางค์ (ใช้แสตมป์สีน้ าเงิน 4 ดวง) 

ยาเส้นขนาดบรรจุ 20 กรัม ค่าแสตมป์ยาสูบ 20 สตางค์ (ใช้แสตมป์สีน้ าเงิน 2 ดวง) 

หมายเหตุ: - แสตมป์สสี้ม   มีค่าดวงละ   2 สตางค์ 

             - แสตมป์สนี้ าเงิน   มีค่าดวงละ 10 สตางค์ 

             - แสตมป์สมี่วง    มีค่าดวงละ 50 สตางค์ 

 

อัตราค่าแสตมป์ (เดิม) 

1   กรัม   ต่อ    0.1 สตางค์   หรือ   กิโลกรัมละ   1   บาท 

แสตมป์ยาเส้น 

ยาเส้นขนาดบรรจุ 40 กรัม ค่าแสตมป์ยาสูบ 4 สตางค์ (ใช้แสตมป์สีส้ม 2  ดวง) 

ยาเส้นขนาดบรรจุ 20 กรัม ค่าแสตมป์ยาสูบ 2 สตางค์ (ใช้แสตมป์สีส้ม 1 ดวง) 

อัตราค่าแสตมป์ กิโลกรัมละ 10 บาท 
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