
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ยาสูบ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาสูบ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๒) พระราชบญัญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๓) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ตนยาสูบ” หมายความวา  พืชนิโคเชียนาทาแบกกุม 

(NICOTIANATABACUM) 

                                                           
๑ รก.๒๕๐๙/๑๑๗/๙๖๓/๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“พันธุยาสูบพื้นเมือง” หมายความวา  ตนยาสูบท่ีปลูกในประเทศไทยมาแตด้ังเดิม และ
เมื่อบมดวยแดดแลวใบเปนสีน้ําตาล 

“ใบยา” หมายความวา  ใบยาสดหรือใบยาแหงของตนยาสูบ 
“ยาอัด”๒ หมายความวา สวนใดสวนหนึ่งของตนยาสูบซึ่งไดปนหรือยอยและทําเปนแผน

โดยมีวัตถุอื่นเจือปนดวยหรือไมก็ตาม 
 
“ยาเสน” หมายความวา  ใบยาหรือยาอัดซ่ึงไดห่ันเปนเสนและแหงแลว 
“ยาสูบ” หมายความวา  บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ บุหรีอ่ื่น ยาเสนปรุง และใหรวมตลอด

ถึงยาเค้ียวดวย 
“บุหรี่ซิกาแรต” ๓หมายความวา ยาเสนหรือยาเสนปรุง  ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัด

เจือปนหรือไม  ซึ่งมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษ หรือใบยาแหงหรือยาอัด 
“บุหรี่ซิการ” ๔หมายความวา  ใบยาแหงหรือยาอัด ซ่ึงมวนดวยใบยาแหงหรือยาอัด 
“บุหรี่อื่น” ๕หมายความวา  ยาเสนหรือยาเสนปรุง  ซึ่งมวนดวยใบตอง  กลีบบัว กาบ

หมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่นที่มิใชกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษและที่มิใชใบยาแหง
หรือยาอัด 

“ยาเสนปรุง” ๖หมายความวา  ใบยาซึ่งมิใชใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งไดห่ัน
เปนเสนและปรุงหรือปนดวยวัตถุอื่นนอกจากน้ํา 

““ยาเค้ียว” ๗หมายความวา  สวนใดสวนหนึ่งของใบยาแหงนอกจากใบยาแหงพันธุ
ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งไดปรุงหรือปนดวยวัตถุอื่นนอกจากน้ําเพื่ออมหรือเคี้ยว” 

“ผูเพาะปลูกตนยาสูบ” หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหทําการเพาะปลูกตนยาสูบ 
“ผูบมใบยา” หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหทําการบมใบยาสดเปนใบยาแหง 
“โรงบมใบยา” หมายความวา  ส่ิงปลูกสรางซ่ึงใชบมใบยา 
“สถานีบมใบยา” หมายความวา  สถานที่ตั้งโรงบมใบยา และใหรวมตลอดถึงสถานท่ีซ่ึง

ใชเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บใบยาซึ่งอยูในบริเวณเดียวกันดวย 
“ผูอบใบยา” หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหทําการอบใบยาแหงดวยเครื่องจักรเพื่อ

ปรับระดับความชื้น 
“โรงอบใบยา” หมายความวา  โรงเรือนซึ่งติดตั้งเครื่องอบใบยาและใหรวมตลอดถึง

โรงเรือนที่เก็บใบยาแหงในบริเวณเดียวกันดวย 
                                                           

๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาอัด” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “บุหร่ีซิกาแรต” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “บุหร่ีซิการ” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “บุหร่ีอ่ืน” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาเสนปรุง” แกไขโดยพระราชบัญญติัยาสูบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาเค้ียว”แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ” หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหทํายาอัดยาเสนหรือ
ยาสูบเพื่อการคา 

“โรงอุตสาหกรรมยาสูบ” หมายความวา  สถานท่ีซ่ึงใชในการทํายาอัดยาเสนหรือยาสูบ
เพื่อการคา และใหรวมตลอดถึงบริเวณแหงสถานที่นั้นดวย 

“ซอง” หมายความรวมตลอดถึง หอ กะทอ กระปอง กลอง ขวดหรือสิ่งอื่นซึ่งใชบรรจุ
หรือผูกมัดยาเสนหรือยาสูบ 

“แสตมปยาสูบ” หมายความรวมตลอดถึงเคร่ืองหมายอยางอ่ืนท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ 
“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาแสตมปยาสูบไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๕ ทวิ๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเสียคาแสตมปยาสูบในอัตราทั้งตาม

มูลคาและตามปริมาณ ใหเสียคาแสตมปยาสูบในอัตราท่ีคิดเปนเงินสูงกวา 
 
มาตรา ๕ ตรี๙  การเสียคาแสตมปยาสูบตามมูลคานัน้ ใหถอืมูลคาตาม (๑)และ (๒) 

โดยใหรวมคาแสตมปยาสูบท่ีพึงตองชําระดวย ดังน้ี 
(๑) ในกรณียาเสนที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ 
ในกรณีไมมีราคาขายยาเสน ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ หรือราคาขายยาเสน ณ โรง

อุตสาหกรรมยาสูบมีหลายราคา ใหถือตามราคาที่อธิบดีประกาศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการจัดเก็บคาแสตมปยาสูบ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
มูลคาของยาเสนที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณคาแสตมปยาสูบ โดยกําหนดจาก
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบในตลาดปกติได 

ในกรณียาสูบที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคายาสูบตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๒๓ เปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ 

(๒) ในกรณียาเสนหรือยาสูบที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยา
เสนหรือยาสูบ บวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และ

                                                           
๘ มาตรา ๕ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ.๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๕ ตรีเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ.๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ภาษีและคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิมตามท่ี
กําหนดในหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอัตราอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาที่ไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณ
มูลคาตาม (๒) ดวย 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (๒) ไดแก ราคายาเสนหรือยาสูบท่ีบวกดวยคาประกันภัยและคา
ขนสงถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร  ท้ังน้ี เวนแต 

(ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับยาเสนหรือยาสูบ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ให
ถือราคานั้นเปนราคายาเสนหรือยาสูบในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคายาเสนหรือยาสูบในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

 
มาตรา ๕ จัตวา๑๐  เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของยาเสนหรือยาสูบใหผูประกอบ

อุตสาหกรรมยาสูบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเสนหรือยาสูบตออธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย
ตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕ เบญจ๑๑  ในกรณียาเสนหรือยาสูบท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะ

ประกาศกําหนดใหกรมศุลกากรเรียกเก็บคาแสตมปยาสูบเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได 
 
มาตรา ๖  ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูเพาะปลูกตนยาสูบในทองที่ใดทองท่ีหนึ่งใชพันธุ

ยาสูบใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควรโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกสถานีทดลองปลูกพันธุยาสูบ 
 
มาตรา ๗  ผูใดทําการเพาะปลูกตนยาสูบ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการเพาะปลูกตนยาสูบ ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกตนยาสูบพันธุยาสูบพื้นเมือง๑๒ 
 

                                                           
๑๐ มาตรา ๕ จัตวาเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๕ เบญจเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๗ วรรคส่ีแกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘  หามมิใหผูเพาะปลูกตนยาสูบจําหนายใบยาสดแกผูอื่นนอกจากผูบมใบยา
ตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการจําหนายใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองหรือใบยาที่ผูบม
ใบยาไมรับซื้อ 

 
มาตรา ๙  ผูใดตั้งสถานีบมใบยาหรือสรางโรงบมใบยาเพิ่มจํานวนขึ้นตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดี 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการสรางสถานีบมใบยาหรือโรงบม

ใบยา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้มีอายุตลอดไป 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูตั้งสถานีบมใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง 
 
มาตรา ๑๐  ผูใดทําการบมใบยา ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการรับซื้อใบยาสด การบมใบยา 

การเก็บรักษาใบยาแหง ตลอดทั้งการทําบัญชี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูบมใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง หรือใบยาพันธุยาสูบ

อื่น ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๓ 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูบมใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง 
 
มาตรา ๑๑  หามมิใหผูบมใบยาจําหนายใบยาแหงแกผูอื่นนอกจากผูซื้อใบยาตามมาตรา 

๒๕ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการจําหนายใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง 
 
มาตรา ๑๒  ผูใดตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจํานวนเครื่องอบใบยาตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดี 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการสรางโรงอบใบยา ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้มีอายุตลอดไป 
 
มาตรา ๑๓  ผูใดทําการอบใบยา ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

                                                           
๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการอบใบยา การเก็บรักษาใบยา 
ตลอดทั้งการทําบัญช ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๔  ผูใดทําการห่ันใบยา ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือตองไดรับ

อนุญาตตามประกาศที่อธิบดีกําหนด 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกตนยาสูบพันธุยาสูบพื้นเมืองที่หั่นใบยาพันธุ

ยาสูบพื้นเมือง๑๔ 
 
มาตรา ๑๕  ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกาํหนดราคาใบยา 
การซื้อขายใบยา ใหเปนไปตามราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  การประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเปนการผูกขาดของรัฐ 
 
มาตรา ๑๗  ผูใดประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ตองไดรับอนุญาตจากอธิบด ี
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 

การนํายาอัด ยาเสน หรือยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดทั้งการทําบัญช ีใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปปฏิทิน 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูปลูกตนยาสูบพันธุยาสูบพื้นเมืองซึ่งทํายาเสนจากใบ

ยาพันธุยาสูบพื้นเมืองที่ตนปลูกไดเอง๑๕ 
 
มาตรา ๑๘๑๖  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ บรรจุยาเสนหรือยาสูบในซองและปด

แสตมปยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ กอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ นอกจากยาเสนที่ทําจากใบยา
พันธุยาสูบพื้นเมือง 

ยาเสนหรือยาสูบที่ไดรับอนุญาตใหสงออกไปขายนอกราชอาณาจักรไมตองปดแสตมป
ยาสูบ แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๗ 
 

                                                           
๑๔ มาตรา ๑๔ วรรคสองเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 
๑๕ มาตรา ๑๗ วรรคส่ีเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 
๑๖ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๕ )พ.ศ.๒๕๒๓ 
๑๗ มาตรา ๑๘ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๕ )พ.ศ.๒๕๒๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดมียาสูบที่มิไดปดแสตมปยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ไวใน
ครอบครองเกินกวาหารอยกรัม นอกจากผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 

ใหผูมียาสูบท่ีไมตองปดแสตมปยาสูบหรือผูมียาสูบท่ีปดแสตมปยาสูบตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๖ เกินกวาหารอยกรัม ปดแสตมปยาสูบใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐ ๑๘ หามมิใหผูใดมียาเสนท่ีมิไดปดแสตมปยาสูบตามพระราชบัญญัติน้ีไวใน

ครอบครองเกินกวาหนึ่งกิโลกรัมนอกจากยาเสนที่ทําจากใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองหรือผูประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

ใหผูมียาเสนท่ีไมตองปดแสตมปยาสูบหรือผูมียาเสนท่ีปดแสตมปยาสูบตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๖ เกินหนึ่งกิโลกรัม ปดแสตมปยาสูบใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ผูใดขายยาเสนหรือยาสูบ หรือนํายาเสนหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขายตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการรับยาเสนหรือยาสูบมาขาย การ

ขาย หรือการนําออกแสดงเพื่อขาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปปฏิทิน 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกเจาพนักงานซึ่งเปนผูขาย และผูขายหรือผูนําออก

แสดงเพ่ือขาย ซึ่งยาเสนที่ทําจากใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง๑๙ 
 
มาตรา ๒๒๒๐ การขายยาเสนตองขายทั้งซอง หามแบงขาย นอกจากยาเสนที่ทําจากใบยา

พันธุยาสูบพื้นเมือง 
 
มาตรา ๒๓  ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกาํหนดราคายาสูบ 
การขายยาสูบ หามมิใหขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๔ ๒๑ หามมิใหผูใดขายหรือมีไวเพ่ือขายซ่ึงยาเสนหรือยาสูบท่ีมิไดปดแสตมป

ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี ้นอกจากยาเสนที่ทําจากใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง 

                                                           
๑๘ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 
๑๙ มาตรา ๒๑ วรรคส่ีแกไขโดยบทบัญญัติมาตราน้ีมิใหใชบังคับแกเจาพนักงานซ่ึงเปนผูขาย และ

ผูขายหรือผูนาํออกแสดงเพือ่ขาย ซ่ึงยาเสนท่ีทําจากใบยาพันธุยาสูบพ้ืนเมือง 
๒๐ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 
๒๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหผูมียาเสนไวเพ่ือขายท่ีไมตองปดแสตมปยาสูบหรือผูขายยาเสนหรือยาสูบท่ีปดแสตมป
ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ปดแสตมปยาสูบใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดซ้ือใบยาแหงจากผูบมใบยา ตองไดรับอนุญาตจากอธิบด ี
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการซื้อใบยาแหง ตลอดท้ังการทํา

บัญช ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปปฏิทิน 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการซื้อใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง 
 
มาตรา ๒๖๒๒   
 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดนําเมล็ดพันธุยาสูบ ตนยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเสน หรือยาสูบ

เขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจาพนักงานที่ไดรับ
มอบหมายจากอธิบดี 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวาดวยการนําสิ่งของตามมาตรานี้เขามาใน
หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

การขออนุญาตนําสิ่งของตามมาตรานี้เขามาในราชอาณาจกัรเพื่อเปนตัวอยางสินคา หรือ
มิใชเพื่อการคาตามจํานวนอันสมควร จะขอเมื่อสิ่งของนั้นมาถึงดานศุลกากรแลวก็ได 

เฉพาะยาเสนหรือยาสูบใหปดแสตมปยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้กอนที่จะรับมอบไปจาก
เจาพนักงานศุลกากร เวนแตอธิบดีจะอนุญาตใหปดภายหลังตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  ใหอธิบดีมีอํานาจผอนผันผูเดินทางในบางกรณีนํายาเสนหรือยาสูบติดตัวเขา

มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไดตามจํานวนที่เห็นสมควร และจะผอนผันไมตองปดแสตมปยาสูบ
ดวยก็ได การผอนผันใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙  ใหผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินีแ้สดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย 

ดังที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ในกรณีที่ใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก ใหผูไดรับใบอนุญาตขอใบแทน

ใบอนุญาตจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก 
 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต 
                                                           

๒๒ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๑  การโอนใบอนญุาตจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูมี

อํานาจออกใบอนุญาต 
การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๒  ใบอนุญาตที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป

จนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
ผูใดทํายาเสนเพื่อการคาหรือขายยาเสนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา

ประสงคจะดําเนินการตอไป ใหขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๓๓  ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไมเกินหกเดือน หรือส่ังเพกิ

ถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต 
(๑) ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

นี ้
(๒) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรอื 
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
คําสั่งเชนวานั้นใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกสั่งดังกลาว ใหเจาพนักงานปดคําสั่งไว ณ สถานที่ที่ปรากฏในใบอนุญาต  และให
ถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง 

 
มาตรา ๓๔  ผูถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือ

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรีได โดยยื่นอุทธรณตออธิบดีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๓๕  ยาเสนหรือยาสูบที่ยังมีเหลืออยูในวันที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต ให

ผูที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี ขายหรือนําออกแสดงเพื่อขายไดภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีไดทราบคําส่ัง 

 
มาตรา ๓๖  ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๗  เมื่อเจาพนักงานตองการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุยาสูบ ใบยา 
ยาเสน ยาสูบ หรือตองการทราบรายละเอียดในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกตนยาสูบ การบมใบ
ยา การอบใบยา การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ใหผูเพาะปลูกตนยาสูบ ผูบมใบยา ผูอบใบยา หรือผู
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ แลวแตกรณี แจงใหเจาพนักงานทราบ 

 
มาตรา ๓๘ ๒๓ ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาตรวจสถานีบมใบยา โรงอบใบยา หรือโรง

อุตสาหกรรมยาสูบ รวมตลอดทั้งเอกสารและบัญชีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ในระหวางเวลาทํางานและมีอํานาจท่ี
จะเขาควบคุมสถานีบมใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ แลวแตกรณี เพ่ือใหปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้

ผูบมใบยา ผูอบใบยา หรือผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตองใหความสะดวกตามสมควร
แกเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๙  ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาตรวจที่เพาะปลูกตนยาสูบ สถานที่ขายยาเสน

หรือยาสูบ ระหวางเวลาต้ังแตพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และมีอํานาจตรวจบัญชีเอกสารเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกตนยาสูบ การขายยาเสนหรือยาสูบ รวมตลอดท้ังยาเสนหรือยาสูบท่ีมีไวดวย 

ผูเพาะปลูกตนยาสูบ ผูขายยาเสนหรือยาสูบ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกเจา
พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรานี ้

 
มาตรา ๔๐  ใหเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีจับกุมและปราบปรามตามพระราชบัญญตัินี้

มีอํานาจยึดยาเสนหรือยาสูบของผูกระทําผิดหรือของผูท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้รวมทั้งหีบหอยาเสนหรือยาสูบนั้น 

ยาเสนหรือยาสูบรวมท้ังหีบหอท่ีไดยึดไวตามความในวรรคแรก ถาไมทราบตัวเจาของ 
หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผูครอบครอง
มิไดรองขอรับคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันยึด หรือวันทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่คํา
พิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมสรรพสามิต 

ถายาเสนหรือยาสูบที่ยึดไวนั้นจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บ
รักษาจะเกินคาของยาเสนหรือยาสูบ อธิบดีหรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขาย
ทอดตลาดยาเสนหรือยาสูบรวมทั้งหีบหอกอนถึงกําหนดตามความในวรรคสองก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิ
เทาใดใหยึดไวแทนยาเสนหรือยาสูบน้ัน 

 
มาตรา ๔๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจัดใหมีขึ้น เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกซ่ึงแสตมปยาสูบ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                           
๒๓ มาตรา ๓๘ แกไขโดยโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๒  การปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ ใหเปนไปตามวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งแสตมปยาสูบปลอมหรือใชแลวเพื่อขาย

หรือเพื่อนําออกใชโดยรูวาเปนแสตมปยาสูบปลอมหรือใชแลว 
 
มาตรา ๔๔  เมล็ดพันธุยาสูบ ตนยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเสน ยาสูบ หรือเครื่องอุปกรณใน

คดีกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งหีบหอ ใหศาลมีอํานาจส่ังริบเปนของกรมสรรพสามิต 
บุหรี่ซิกาแรตและเครื่องอุปกรณในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตในคดีกระทําผิดบทบัญญัติ

มาตรา ๑๗ หรือบุหรี่ซิกาแรตในคดีกระทําผิดบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา 
๒๗ รวมท้ังหีบหอ ใหศาลส่ังริบเปนของกรมสรรพสามิต 

 
มาตรา ๔๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 
มาตรา ๔๕ ทวิ ๒๔ ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบใดไมแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยา

เสนหรือยาสูบตามมาตรา ๕ จัตวา ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเสนหรือยาสูบตาม

มาตรา ๕ จัตวา อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๔๖๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ วรรค

สอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๔๘ ๒๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๔๙ ๒๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรบัสิบเทาของคา

แสตมปยาสูบท่ีจะตองปด หรือที่ยังขาดอยู แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท ถาเปนบหุรี่ซิกาแรตที่ผลิตใน
                                                           

๒๔ มาตรา ๔๕ ทวิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ.๒๕๓๔ 
๒๕ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๕ )พ.ศ.๒๕๒๓ 
๒๖ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประเทศและมิไดมีประกาศกาํหนดราคาขายปลีกไวตองระวางโทษปรับกรัมละสองบาท แตตองไมนอยกวา
หนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๕๐ ๒๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับสิบหาเทาของคาแสตมปยาสูบท่ี

จะตองปด หรือท่ียังขาดอยูแตตองไมนอยกวาหน่ึงรอยบาท ถาเปนบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและมิได
มีประกาศกําหนดราคาขายปลีกไว ตองระวางโทษปรับกรัมละสามบาท แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๕๑๒๙ 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่

พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๕๕  ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งขาราชการกรมสรรพสามิตเปนเจาพนักงาน

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้หรือเปนเจาพนักงานมีอํานาจหนาท่ีจับกุมและปราบปรามผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี
 

                                                                                                                                                                                     
๒๗ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 
๒๘ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 
๒๙ มาตรา ๕๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาแสตมปยาสูบ๓๐ 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

                                                           
๓๐ หมายเลข ๕ (๑) หมายเลข ๖ เฉพาะยาสูบประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๓ หมายเลข ๘ 

หมายเลข ๙ หมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ และความใน
หมายเลข ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวา
ดวยยาสูบท่ีใชอยูในปจจุบันนี้ไดใชมาเปนเวลานานถึง ๒๐ ป และไดมีการแกไขเพิ่มเติมถึง ๒ ครั้ง ถึง
กระนั้นก็ยังไมเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน เชน คาธรรมเนียม คาแสตมปยาสูบ ไดกําหนดไวตามคาน้ํา
เงินในสมัยนั้นและบทกําหนดโทษยังต่ํากวาที่ควรอยูมาก นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมอีกหลาย
ประการ  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาสูบใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 
ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดปรับปรงุหลักเกณฑในการจัดเก็บคาแสตมปยาสูบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร แตเนื่องจากอัตราคาแสตมปยาสูบตามบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมและคาแสตมปยาสูบทายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ ยังไมสอดคลองกับหลักเกณฑใน
การจัดเก็บคาแสตมปยาสูบดังกลาว สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราคาแสตมปยาสูบเสียใหมสําหรับยาเสนและ
ยาสูบที่ผลิตในประเทศและที่ผลิตในตางประเทศใหเปนอัตราเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี ้

 
ภคิน/ีแกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
 

พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๓๔๓๒ 
มาตรา ๖  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนการแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคับตอไป สําหรับกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ยาเสนหรือยาสูบท่ีการปฏิบัติจัดเก็บคาแสตมปยาสูบยังคางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระ

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                           
๓๑ รก.๒๕๓๔/๒๒๘/๔พ/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๓๒ รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๑๘๙พ/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) ยาเสนหรือยาสูบที่ทําในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและปดแสตมปยาสูบครบถวน
แลว แตยังมิไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

(๓) ยาเสนหรือยาสูบที่นําเขามาในราชอาณาจักรกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่ได
ปดแสตมปยาสูบแลว แตยังมิไดนําออกจากอารักขาของศุลกากรกอนวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูนํายา
เสนหรือยาสูบเขามาในราชอาณาจักร ยื่นบัญชีรายละเอียดยาเสนหรือยาสูบตาม (๒) และ (๓) โดยแสดง
รายการ ประเภท ชนิด และปริมาณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พรอมทั้งระบุสถานที่เก็บยาเสน
หรือยาสูบนั้นและใหยื่นบัญชีดังกลาวตอเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมยาสูบที่ตั้งอยู 
หรือตอเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีมีการนําเขายาเสนหรือยาสูบ แลวแตกรณี ท้ังน้ี ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 

ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูนําเขายาเสนหรือยาสูบผูใดไมปฏิบัติตามวรรคสอง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีารปรับปรุงระบบภาษี
อากรของประเทศใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพ่ิมมาใชแทน 
สมควรปรับปรุงคาแสตมปยาสูบเพื่อใหมีความสอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากรดังกลาว อีกทั้งเพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 

  A+B(C) 
 พระราชบัญญัติยาสูบ( ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๒๓๓๓ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะผอน
คลายภาระใหแกราษฎรผูเพาะปลูกและใชสอยยาเสนที่ทําจากใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง สมควรยกเลิกคา
แสตมปยาสูบที่เก็บจากยาเสนที่ทําจากใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 

                                                           
๓๓ รก.๒๕๒๓/๑๑๖/๑พ/๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

   A+B(C) 
 
พระราชกําหนด แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙  พ.ศ. ๒๕๒๓๓๔  
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราคาแสตมปยาสูบได
กําหนดไวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙ ท้ังน้ี ยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงอัตรา
คาแสตมปยาสูบตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาแสตมปยาสูบทายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ใหสูงขึ้นและโดยที่เปนกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาเปนการดวนและลับ เพื่อ
รักษาผลประโยชนของแผนดิน  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 

  A+B(C) 
  
พระราชบัญญัติยาสูบ ( ฉบับท่ี๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๕ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบ ไดใชมาเปนเวลากวาสิบปแลวเปนอัตราที่ไมเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและคา
ของเงินในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบางประเภทใหสูงขึ้น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑๐/๑/๒๕๔๕ 
 A+B(C) 

 
  
พระราชบัญญัติยาสูบ ( ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๑๒๓๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเวน
ภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร แกผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ในการขายยาเสนหรือยาสูบ และ
เพื่อใหผูปลูกตนยาสูบพันธุยาสูบพื้นเมือง ผูบมใบยาพันธุยาสูบพ้ืนเมือง และผูทํายาเสนจากใบยาพันธุ

                                                           
๓๔ รก.๒๕๒๓/๗๘/๑๑พ/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
๓๕ รก.๒๕๒๑/๑๑๘/๗พ/๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
๓๖ รก.๒๕๑๒/๑๑๖/๑พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ยาสูบพื้นเมือง ท่ีตนปลูกไดเอง หรือใบยาพันธุยาสูบอื่นตามที่กําหนดไมตองขอรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยยาสูบ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 
 A+B(C)  

 
 
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๑๑๓๗ 

มาตรา ๖  บุหรี่ซิการที่ทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ และเปนบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัตินี ้ท่ียังมิไดปดแสตมปยาสูบและยังมิไดนําออก
จากโรงอุตสาหกรรมยาสูบหรือรับมอบไปจากเจาพนักงานศุลกากร แลวแตกรณี ถาผูประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ หรือผูนําเขาปดแสตมปยาสูบในอัตราบุหรี่ซิการ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดปดแสตมปยาสูบถูกตองแลว 
 

มาตรา ๗  ใหผูมีไวในครอบครองเกินหารอยกรัม หรือมีไวเพื่อขายซึ่งยาเสนตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และเปนยาเสนปรุงตามพระราชบัญญัตินี ้ปดแสตมปยาสูบใหถูกตอง
ในอัตรายาเสนปรุงภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้มีผูประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบทําบุหรี่ซิการโดยใชยาเสนหรือยาเสนปรุงมวนดวยยาอัด ซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติ
คลายกับกระดาษมวนบุหรี่ซิกาแรต  และทํายาเสนดวยใบยาซึ่งมิใชใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองจําหนายใหผู
ซื้อมวนดวยกระดาษมากขึ้น เปนเหตุใหกระทบกระเทือนการจําหนายบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ผูกขาดของรัฐจึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิยาสูบพ.ศ. ๒๕๐๙ 
 

ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 

    A+B(C) 
 พชร/พรพิมล   จัดทํา 
๑๒/๐๒/๔๖ 
 

                                                           
๓๗ รก.๒๕๑๑/๙๘/๗๖๙/๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๑ 


