
 
 
 
 

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการแต่งตั้งนายหนา้เพื่อการส่งออก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายหน้า เพ่ือการส่งออกใบยา 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืนของ ยสท. ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ เพ่ือขยาย
ฐานลูกค้าและตลาดสู่ต่างประเทศ  ก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์ต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแต่งตั้งนายหน้า 
เพ่ือการส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“ยสท.”  หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย  
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
“ใบยา” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ใบยา ได้แก่ ใบยาบ่มแล้ว เบอร์เลย์/เวอร์ยิเนีย (Green Leaf) 

ใบยาเตอร์กิชบ่มแล้ว (Green Leaf) ใบยาแยกก้านและอบแล้ว เบอร์เลย์/เวอร์ยิเนีย (Stripped Form/Leaf) 
ใบยาเตอร์กิชท าความสะอาดแล้ว (Leaf) และใบยาเบอร์เลย์อบแล้ว (Toasted Burley)  

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปใบยาออกเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต ยาเส้นไม่ปรุง (Cut Rag)/ ยาเส้นไม่ปรุงส าเร็จรูป ยาเส้นปรุง (Cut Rag)/ ยาเส้น 
ปรุงส าเร็จรูป ยาเส้นพอง (ไม่ปรุง) ก้านอบแล้ว เบอร์เลย์/เวอร์ยิเนีย และก้านพอง 

“ผลิตภัณฑ์พลอยได้” หมายความว่า ก้านดิบเบอร์เลย์/เวอร์ยิเนีย เศษใบยา เศษก้าน และฝุ่นใบยา 
“ผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
“การส่งออก” หมายความว่า การด าเนินการน าหรือส่งออกใบยา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์

พลอยได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน ของ ยสท. ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 
“นายหน้า” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับ ยสท. โดยมีหน้าที่จัดการ

หรือจัดหาผู้ซื้อใบยา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน ของ ยสท. เพ่ือการส่งออก
โดยผ่านการจัดการหรือจัดหาของนายหน้า 

-ร่าง - 



๒ 
 

“ผู้ซื้อ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ตกลงท าสัญญาซื้อใบยา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืนกับ ยสท. เพ่ือการส่งออก 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ ยสท. ให้แก่นายหน้าเพ่ือเป็นการ
ตอบแทนตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้า 

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์การแต่งตั้งนายหน้า 
(๑)  ส่งเสริมการส่งออก 
(๒)  หารายได้เพ่ิมจากการส่งออก 
(๓)  ลดค่าใช้จ่ายการท าการค้าในต่างประเทศ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งนายหน้าเพ่ือการส่งออกต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์แก่ ยสท. 
(๒)  ให้ท าเป็นสัญญาตามแบบที่ ยสท. ก าหนด 
(๓) การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่นายหน้า กรณีช าระเป็นเงินต้องไม่เกินร้อยละ ๒  

ของยอดซื้อแต่ละครั้ง หากกรณีเป็นประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากช าระค่าตอบแทนเป็นเงิน ให้เป็นไปตาม  
ข้อตกลงสัญญาแต่งตั้งนายหน้า ทั้งนี้ ต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินไม่เกินร้อยละ ๒ ของยอดซื้อแต่ละครั้ง 

(๔)  การคัดเลือก คุณสมบัติของนายหน้า วิธีการจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการด าเนินการ
ของนายหน้า ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานด้านการตลาดและด้านการขายก าหนดโดยความเห็นชอบ  
ของผู้ว่าการ 

(๕) กรณีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนด 
ทั้งนี้ การแต่งตั้งนายหน้าเป็นสิทธิของ ยสท. ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ ๖ หน่วยงานด้านการตลาดและด้านการขายที่มีความประสงค์แต่งตั้งนายหน้าให้เสนอ 
ผู้ว่าการพิจารณาอนุมัติ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  

(๑) แบบแสดงความประสงค์เป็นนายหน้าและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๔) 
(๒) วัตถุประสงค์การแต่งตั้งนายหน้า  
(๓) ระยะเวลาการเป็นนายหน้า  
(๔) อัตราค่าตอบแทน  
(๕) วิธีการจ่ายเงิน  
(๖) ค่าเสียหายและการเลิกสัญญา 
(๗) ประโยชน์ที่คาดว่า ยสท. จะได้รับ 

ข้อ ๗ สิทธิและหน้าที่ของนายหน้า มีดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค่าตอบแทนตามอัตราและเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  
(๒) ได้รับข้อมูล การประสานงาน ที่เอ้ืออ านวยต่อการท าหน้าที่เป็นนายหน้าตามท่ีจ าเป็น 
(๓) ปฏิบัติตามสัญญาและนโยบายส่งเสริมการส่งออกของ ยสท. 
(๔) ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจจะส่งผลให้ ยสท. ได้รับความเสียหาย 
(๕) ให้ค าปรึกษา เสนอความเห็น เพ่ือให้การส่งออกส าเร็จลุล่วง 



๓ 
 

ข้อ ๘ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งนายหน้าแล้ว หากมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการแก้ไขสัญญาหรือยกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานตามข้อ ๖ เสนอผู้ว่าการพิจารณา 

กรณีเห็นว่านายหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อ ยสท. ให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๖ มีอ านาจสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับการเป็นนายหน้าชั่วคราว
และให้รายงานต่อผู้ว่าการ -ข้อ ๙. ... 

ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจด าเนินการก าหนดหรือ
ปรับปรุงแก้ไขค าสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการอ่ืนใด รวมทั้งมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา ชี้ขาดปัญหาที่เกิด
จากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร การขอผ่อนผันการปฏิบัติ การยกเว้นการปฏิบัติ หรือการปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีก าหนดในระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
อัญญา ขันธวิทย์ 

(นายอัญญา ขันธวิทย์) 
ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ต้นฉบับ/คู่ฉบับ  - กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ ส านักกฎหมาย 
ส าเนา   
เพื่อทราบและปฏิบัติ - คณะท างานฯ ทุกท่าน 
                  เรียน      รักษาการแทนผูว้่าการ   รองผู้ว่าการ (๕) 

ผู้ช านาญการปรุง  ผู้ช านาญการใบยา  ผู้ตรวจการ  รองผู้ตรวจการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร  ฝ่ายบริการกลาง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ   
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา  ฝ่ายใบยา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
ฝ่ายการแพทย์  ฝ่ายตลาด  ฝ่ายขาย  ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
ฝ่ายผลิตด้านใบยา  ฝ่ายการพิมพ์  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักพัฒนาธุรกิจ 
ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย  ส านักงบประมาณ   
ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ส านักกฎหมาย 
ส านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ 

  
  

 คณะท างานฯ   ร่าง 
มธุรส  พิมพ์ 

บุศรินทร์  ตรวจ 
  อ วรรณี พิมพ์ 


