
 

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการจัดหาและซื้อใบยาในประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

เพ่ือให้การด าเนินการในการจัดหาและซื้อใบยาในประเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

ซึ่งถือเป็นการจัดซื้อที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

และเป็นไปด้วยความคล่องตัวต่อการน ามาใช้ในการผลิตยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเพ่ือจ าหน่าย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหาและซื้อใบยา

ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาและซื้อใบยาในประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 “รองผู้ว่าการ” หมายความว่า รองผู้ว่าการด้านใบยา 

 “ผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยา” หมายความว่า รองผู้ว่าการหรือพนักงานการยาสูบ

แห่งประเทศไทยที่มีคุณวุฒิและมีความเหมาะสมกับการควบคุมการรับซื้อใบยาซึ่งผู้ว่าการมีค าสั่งแต่งตั้ง  

โดยเป็นผู้ควบคุม ก ากับดูแลการรับซื้อใบยาในประเทศแต่ละฤดูการผลิต 

 “ผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยา” หมายความว่า ผู้อ านวยการฝ่ายใบยาหรือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายใบยา หรือพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยที่มีคุณวุฒิและมีความเหมาะสมกับการ

ควบคุมการรับซื้อใบยา ซึ่งผู้ว่าการมีค าสั่งแต่งตั้ง มีหน้าที่ช่วยผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยา ในการควบคุม 

ก ากับดูแลการรับซื้อใบยาในประเทศแต่ละฤดูการผลิต 
“กรรมการ... 



๒ 

 
 

 “กรรมการรับซื้อใบยา” หมายความว่า พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหรือผ่านการทบทวนการจัดชั้นมาตรฐานใบยาไทยแต่ละประเภทตามที่ ยสท. ก าหนด 
    “พนักงานส่งเสริมชาวไร่” หมายความว่า พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่
ส่งเสริมหรือควบคุมการเพาะปลูกยาสูบในส่วนของชาวไร่ในสังกัด 
    “พนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ” หมายความว่า พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยที่มี
หน้าที่ส่งเสริมหรือควบคุมการเพาะปลูกยาสูบในส่วนของผู้บ่มอิสระ 
    “ชาวไร่ในสังกัด” หมายความว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกยาสูบซึ่งอยู่ในสังกัดของส านักงาน-
ยาสูบภูมิภาค และน าใบยาที่ได้จากการปลูกยาสูบมาขาย ยสท. ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร 
    “ผู้บ่มอิสระ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับยาสูบ 
โดยรวบรวมใบยาจากเกษตรกรที่เพาะปลูกยาสูบรายต่างๆ และน าใบยามาขาย ยสท. ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร 
    “ส านักงานยาสูบภูมิภาค” หมายความว่า ส านักงานยาสูบหรือโรงอบใบยา หรือสถานี-
ทดลองยาสูบส่วนภูมิภาคสังกัดฝ่ายใบยา 
   “สถานีใบยา” หมายความว่า สถานียาสูบภูมิภาคที่สังกัดส านักงานยาสูบภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการส่งเสริมการเพาะปลูก หรือควบคุมการเพาะปลูกยาสูบของชาวไร่ในสังกัด ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  “ยาสูบ” หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)   
  “ใบยา” หมายความว่า ใบยาสูบแห้งที่ผ่านการแปรสภาพจากใบยาสด โดยวิธีการบ่มอากาศ 
หรือบ่มไอร้อน หรือบ่มแดดแล้วแต่ละประเภทของพันธุ์ยาสูบ 
  “ฤดูการผลิต” หมายความว่า ช่วงที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้ายาสูบ การปลูกยาสูบ 
จนสิ้นสุดการซื้อใบยาแต่ละประเภทของพันธุ์ยาสูบ  
  “ชั้นมาตรฐานใบยา” หมายความว่า ชั้นใบยาไทยประเภทต่างๆ ที่ ยสท. ก าหนดเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 
  “ปลอมปน” หมายความว่า สกปรก หมก สิ่งแปลกปลอม หรือเจือปนไม่เรียบร้อย 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในชั้นมาตรฐานใบยาแต่ละชนิด 
  “โควตา” หมายความว่า ปริมาณใบยาที่ ยสท. จัดสรรให้กับชาวไร่ในสังกัดและผู้บ่มอิสระ
ในจ านวนและราคาท่ี ยสท. ตกลงรับซื้อ  
  “การส่งเสริมการเพาะปลูก” หมายความว่า การแนะน าให้ผู้เพาะปลูกยาสูบจัดการ
เพาะปลูกยาสูบให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของ ยสท. 
  “การควบคุมการเพาะปลูก” หมายความว่า การควบคุมให้ผู้เพาะปลูกยาสูบ จัดการ
เพาะปลูกยาสูบให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของ ยสท. 
 ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกค าสั่งต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
    

หมวด ๑ ... 



๓ 

 
 

หมวด ๑ 

การจัดหาใบยา 

  ข้อ ๖ ในการจัดหาใบยาในแต่ละฤดูการผลิต ให้ฝ่ายใบยาจัดท าประมาณการ ก าหนดแผนการ

จัดหาและรับซื้อใบยาในฤดูการผลิตนั้น ตามปริมาณความต้องการของ ยสท. โดยให้มีระดับคงคลังใบยาอยู่ใน

ระดับท่ีเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจัดหาใบยาและรับซื้อใบยาแต่ละประเภทในปริมาณ

และราคาใบยาตามชั้นมาตรฐานใบยาที่ ยสท. ก าหนด 

 ข้อ ๗ ให้ฝ่ายใบยาจัดสรรโควตาตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในแต่ละฤดูการผลิต 

ให้แก่ส านักงานยาสูบภูมิภาคแต่ละแห่งเพื่อจัดสรรโควตาให้แก่ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระ ตามประเภทและ

ปริมาณใบยาท่ีก าหนด 

 ข้อ ๘ การพิจารณาจัดสรรโควตาให้แก่ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระแต่ละรายให้พิจารณาจาก 

(๑) ฐานโควตาเดิมหรือโควตาเฉพาะปี 

(๒) ปริมาณใบยาที่ส่งขายให้แก่ ยสท. ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา (ครบ ขาด เกิน โควตา) 

(๓) มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น เช่น พ้ืนที่ปลูก แรงงาน อุปกรณ์ทาง

การเกษตร และทุนทรัพย์ส าหรับการปลูกยาสูบเพียงพอและเหมาะสมในการผลิตใบยาได้ครบโควตา 

(๔) ผลการรับซื้อใบยาในฤดูการผลิตที่ผ่านมาปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริม การควบคุม

การเพาะปลูก นโยบายหรือค าสั่งของ ยสท. เพียงใด 

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่ ยสท. ก าหนด 

เช่น มีการปลอมปนใบยา มีสารตกค้างใบยาเกินปริมาณที่ ยสท. ก าหนด 

  ข้อ ๙ ก่อนวันประกาศก าหนดการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่าห้าวัน ให้ส านักงานยาสูบภูมิภาค

แต่ละแห่งประกาศก าหนดวันจัดสรรโควตาและหลักเกณฑ์การเพาะปลูกยาสูบแต่ละประเภท บริเวณส านักงาน-

ยาสูบภูมิภาคและสถานีใบยาของแต่ละแห่ง หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ เพ่ือให้ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระ

แต่ละรายได้รับทราบถึงวันและจ านวนที่ได้จัดสรรโควตาในฤดูการผลิตนั้น 

   ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระรายใดเห็นชอบกับจ านวนการจัดสรรโควตา ให้ลงชื่อ

ยอมรับจ านวนที่ได้รับการจัดสรรโควตาและก าหนดวันนัดท าสัญญาจะซื้อจะขายใบยา ส าหรับรายใดที่ไม่เห็นชอบ

ให้ท าหนังสือโต้แย้งสิทธิยื่นต่อส านักงานยาสูบภูมิภาคหรือสถานีใบยาของแต่ละแห่ง และให้ส านักงานยาสูบ

ภูมิภาคหรือสถานีใบยาน าเสนอผู้อ านวยการฝ่ายใบยาเป็นผู้วินิจฉัย  

   กรณีชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระตามวรรคสอง หากไม่เห็นชอบกับค าวินิจฉัยของ

ผู้อ านวยการฝ่ายใบยา ให้ท าหนังสืออุทธรณ์ยื่นต่อส านักงานยาสูบภูมิภาคหรือสถานีใบยาแต่ละแห่ง และให้

ส านักงานยาสูบภูมิภาคหรือสถานีใบยาน าเสนอรองผู้ว่าการเพ่ือพิจารณา และเมื่อได้มีค าวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดของรองผู้ว่าการในเรื่องนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๑๐ ... 



๔ 

 
 

  ข้อ ๑๐ ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระรายใดหลังได้รับการจัดสรรโควตาแล้ว หากมีเหตุจ าเป็น

อ่ืนใดจนไม่สามารถปลูกยาสูบในฤดูการผลิตนั้นได้ ให้คืนโควตาส าหรับฤดูการผลิตในปีนั้นให้กับ ยสท. โดยไม่มี

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

  ข้อ ๑๑ ชาวไร่ในสังกัดและผู้บ่มอิสระที่ได้รับการจัดสรรโควตาแล้ว จะต้องขึ้นทะเบียนประวัติ

เป็นรายปีกับ ยสท. และท าสัญญาจะซื้อจะขายใบยาตามแบบและหลักเกณฑ์ท่ี ยสท. ก าหนด 
 

หมวด ๒ 

การส่งเสริมและการควบคุมการเพาะปลูกยาสูบ 

      ส่วนที่ ๑  ชาวไร่ในสังกัด 

  ข้อ ๑๒ ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้ใบยาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการ

ผลิตบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ให้ส านักงานยาสูบภูมิภาคจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ

ส่งเสริมการเพาะปลูกยาสูบประจ าฤดูการผลิต เพ่ือให้พนักงานส่งเสริมชาวไร่ลงไปควบคุมและก ากับดูแลการ

ปลูกยาสูบของชาวไร่ในสังกัดตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการเพาะปลูกยาสูบที่ ยสท. ก าหนด 

  ข้อ ๑๓ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและควบคุมการเพาะปลูกยาสูบที่ ยสท. 

ก าหนด ชาวไร่ในสังกัดต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกยาสูบ กรณีชาวไร่ใน

สังกัดรายใดไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกยาสูบ ยสท.  มีสิทธิที่จะปฏิเสธการ

รับซื้อใบยาตามโควตา หรือลดจ านวนการรับซื้อใบยาของชาวไร่ในสังกัดรายนั้นได้ต่ ากว่าโควตาที่ให้ไว้  เมื่อ

พิจารณาแล้วเห็นว่าใบยาที่น ามาขายจะไม่เหมาะสมที่น ามาใช้ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น หรือผลิตภัณฑ์

ยาสูบอื่น ตามมาตรฐานที่ ยสท. ก าหนด 

  ข้อ ๑๔ ให้พนักงานส่งเสริมชาวไร่ รายงานผลการปฏิบัติงานของชาวไร่ยาสูบในสังกัดแต่ละ

รายให้ส านักงานยาสูบภูมิภาคแต่ละแห่งทราบเป็นระยะๆ กรณีปกติให้รายงานไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง กรณี

ฉุกเฉินให้รายงานทันที 
 

ส่วนที่ ๒ ผู้บ่มอิสระ 

  ข้อ ๑๕ ในการด าเนินการเพื่อให้ได้ใบยาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือน ามาใช้ใน

การผลิตบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ให้ส านักงานยาสูบภูมิภาคจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ

แผนการส่งเสริมการเพาะปลูกยาสูบประจ าฤดูการผลิต เพ่ือให้พนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระสามารถด าเนินการ

ประสานงานกับผู้บ่มอิสระ เพ่ือให้ผู้บ่มอิสระควบคุมและก ากับดูแลการปลูกยาสูบของเกษตรกรที่เพาะปลูกยาสูบ

รายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บ่มอิสระ ตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการเพาะปลูกยาสูบที่ ยสท. ก าหนด 
 

ข้อ ๑๖ ... 



๕ 

 
 

                  ข้อ ๑๖ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและควบคุมการเพาะปลูกยาสูบที่ ยสท. 
ก าหนด ผู้บ่มอิสระต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระในการปลูกยาสูบ กรณีผู้บ่มอิสระ
รายใดไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ ยสท. มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อใบยาตามโควตา 
หรือลดจ านวนการรับซื้อใบยาของผู้บ่มอิสระรายนั้นได้ต่ ากว่าโควตาที่ให้ไว้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าใบยาที่น ามาขาย
จะไม่เหมาะสมที่น ามาใช้ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ตามมาตรฐานที่ ยสท. ก าหนด 
  ข้อ ๑๗ ให้พนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บ่มอิสระแต่ละรายให้

ส านักงานยาสูบภูมิภาคแต่ละแห่งทราบเป็นระยะๆ กรณีปกติให้รายงานไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง กรณีฉุกเฉินให้

รายงานทันที 
 

หมวด ๓ 

การรับซื้อใบยา 

ส่วนที่ ๑ กรรมการรับซื้อใบยา 

  ข้อ ๑๘ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจแต่งตั้ง 

    (๑) ผู้อ านวยการควบคุมการรับซื้อใบยาและผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุมการรับซื้อใบยา

ในประเทศ 

    (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการรับซื้อใบยา 

    (๓) รายชื่อพนักงานผู้เป็นกรรมการรับซื้อใบยา     

    ทั้งนี้ ค าสั่งแต่งตั้งตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ปิดประกาศที่ส านักงานยาสูบภูมิภาคหรือ

สถานีใบยาแต่ละแห่ง เพ่ือให้ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระรับทราบ  

  ข้อ ๑๙ การด าเนินการของกรรมการรับซื้อใบยา ให้ด าเนินการดังนี้  

   (๑) การซื้อใบยาเวอร์ยิเนียจากผู้บ่มอิสระ 

   ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาพิจารณาบุคคล ที่ด ารงต าแหน่งทาง

บริหารหรือทางสายงานตามที่ผู้ว่าการแต่งตั้งไว้ และน าเสนอรายชื่อบุคคลที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเพ่ือเป็น

ประธานและกรรมการรับซื้อใบยาต่อผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในกรณีมีเหตุจ าเป็น

ท าให้ผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุม

รับซื้อใบยาที่อาวุโสสูงสุดและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติแทน และให้รายงานให้ผู้อ านวยการควบคุม

รับซื้อใบยาทราบ 

   กรณีต้องแต่งตั้งคณะกรรมการรับซื้อใบยาเวอร์ยิเนียจากผู้บ่มอิสระตามวรรคแรก

เป็นคณะกรรมการรับซื้อใบยาเวอร์ยิเนียจากชาวไร่ในสังกัดด้วย ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาน าเสนอ

ผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

(๒) การ... 



๖ 

 
 

  (๒) การซื้อใบยาเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช จากชาวไร่ในสังกัด 
   ให้หัวหน้ากองจัดหาใบยาส านักงานยาสูบภูมิภาคแต่ละแห่ง พิจารณาบุคคลที่
ด ารงต าแหน่งทางบริหารหรือทางสายงานตามที่ผู้ว่าการแต่งตั้งไว้ และน าเสนอรายชื่อบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเพ่ือเป็นประธานและกรรมการรับซื้อใบยาแต่ละสถานีใบยา ต่อผู้จัดการส านักงานยาสูบภูมิภาคที่ตน
สังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   กรณีต้องเสนอบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางบริหารหรือทางสายงานจากต่าง
ส านักงานยาสูบภูมิภาคหรือจากส่วนงานอ่ืน เป็นประธานหรือกรรมการรับซื้อใบยา ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุม
รับซื้อใบยาพิจารณาบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางบริหารหรือทางสายงานตามที่ผู้ว่าการแต่งตั้งไว้ และน าเสนอรายชื่อ
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเพ่ือเป็นประธานและกรรมการรับซื้อใบยา ต่อผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเป็นเรื่อง
เร่งด่วน ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาที่อาวุโสสูงสุดและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติแทน 
และให้รายงานให้ผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยาทราบ 
  ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการรับซื้อใบยาแต่ละสถานีใบยาประกอบด้วย ประธานหนึ่งคน 
และกรรมการสองคน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ การซื้อใบยา
ประเภทใด บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับซื้อใบยาประเภทนั้น จะต้องผ่านการอบรมการจัดชั้น
มาตรฐานใบยาไทยประเภทนั้นมาก่อน  
    ประธานจะต้องผ่านการทบทวนและทดสอบการก าหนดชั้นมาตรฐานใบยาประเภทนั้น
มาแล้วไม่เกินสองปี และห้ามมิให้แต่งตั้งหัวหน้าสถานีใบยาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ณ สถานีใบยานั้นเป็นประธาน
ที่สถานีใบยาที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
 

ส่วนที่ ๒ การรับซื้อใบยา 

  ข้อ ๒๑ ให้ผู้จัดการส านักงานยาสูบภูมิภาคแต่ละแห่งจัดท ารายละเอียดและน าเสนอก าหนดการ
รับซื้อใบยาแห้งประจ าเดือนต่อผู้อ านวยการควบคุมรับซื้อใบยา 

 ข้อ ๒๒ ก่อนการรับซื้อใบยาไม่น้อยกว่าห้าวัน ให้ประกาศก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการรับซื้อใบยาในฤดูการผลิตนั้นๆ ให้ชาวไร่ในสังกัดและผู้บ่มอิสระทราบ โดยอย่างน้อยต้องปิดประกาศ
ไว้ที่ส านักงานยาสูบภูมิภาคและสถานีใบยาแต่ละแห่ง หรือวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๒๓ วันก าหนดรับซื้อใบยา ให้ชาวไร่ในสังกัดหรือผู้บ่มอิสระน าใบยาเข้าขายตามล าดับ
และวันที่ ที่ ยสท. ก าหนด โดยให้จัดเตรียมใบยาที่จะขายไว้ในภาชนะบรรจุ ตามรูปแบบการจัดเรียงบรรจุใบยา
และปริมาณน้ าหนักตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด ทั้งนี้ ใบยาที่อยู่ในภาชนะบรรจุทุกชิ้นจะต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วยช่องหมายเลขภาชนะบรรจุ ช่องน้ าหนัก และช่องชั้นใบยา เพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้กรอกข้อความ
เพ่ิมเติมที่ป้ายหน้าภาชนะบรรจุใบยาดังกล่าว 
 

ข้อ ๒๔ ... 
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 ข้อ ๒๔ การรับซื้อใบยาในแต่ละครั้งให้เปิดภาชนะบรรจุใบยาที่น ามาวางขายทุกชิ้น เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพและก าหนดชั้นใบยาที่น ามาขายตามล าดับ ตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด ใบยาที่อยู่ใน

ภาชนะบรรจุใดมีคุณภาพไม่เหมาะสมตรงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนดเกี่ยวกับการรับซื้อใบยา 

ให้ส่งใบยาทั้งภาชนะบรรจุชิ้นนั้นคืนผู้ขายทันที และบันทึกสาเหตุที่ส่งคืนพร้อมทั้งให้ผู้ขายลงลายมือชื่อรับคืน

ใบยานั้นไว้ด้วย 

 ข้อ ๒๕ ใบยาที่อยู่ในภาชนะบรรจุใดที่คณะกรรมการรับซื้อใบยาได้ตรวจสอบ ก าหนดชั้นใบยา

และตกลงรับซื้อแล้วให้ท าการปิดภาชนะบรรจุใบยาและชั่งน้ าหนัก พร้อมจัดท าหลักฐานที่ป้ายหน้าภาชนะ

บรรจุใบยานั้น และบันทึกข้อมูลลงในระบบรับซื้อใบยาตามที่ ยสท. ก าหนด และให้คณะกรรมการทั้งสามคน 

ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในแบบฟอร์มที่ ยสท. ก าหนด พร้อมจัดท าหลักฐานการซื้อขายในแต่ละครั้งให้ผู้ขาย 

เพ่ือเป็นหลักฐานต่อไป 

   ให้ส านักงานยาสูบภูมิภาครายงานสรุปผลการด าเนินงานการรับซื้อใบยาทุกประเภท

ให้ฝ่ายใบยาทราบ หลังเสร็จสิ้นการรับซื้อใบยาประจ าฤดูการผลิต 

 ข้อ ๒๖ ในการจัดซื้อใบยาฤดูกาลใดมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถจัดหาใบยาได้ตามคุณภาพ

หรือปริมาณตามที่ ยสท. ต้องการ อันเนื่องมาจากผลผลิตใบยาที่ออกมามีปริมาณน้อยมากไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของ ยสท. ซึ่งอาจกระทบต่อปริมาณใบยาคงคลังอย่างร้ายแรง หรือปริมาณใบยาคงคลังไม่เพียงพอ

เนื่องจากประสบอัคคีภัย วาตภัยหรืออุทกภัย จนท าให้ใบยาคงคลังเสียหายไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถน ามาใช้ได้ 

ให้น าเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ ปริมาณ และราคาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดหาและซื้อใบยาส ารอง

เพ่ือให้เพียงพอต่อปริมาณคงคลัง 

   กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องซื้อใบยาเกินกว่าจ านวนโควตาที่ก าหนด ให้น าเสนอคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

หมวด ๔ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ ๒๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล ต าแหน่งหรือหน่วยงานตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือการแก้ไขข้อความเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของระเบียบนี้ ให้เป็น

อ านาจคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติและมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศใช้แล้ว โดยให้แจ้งคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบ 

 
บทเฉพาะกาล… 

 



๘ 

 
 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๘ การจัดซื้อใบยาในประเทศท่ีได้ด าเนินการตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่คณะกรรมการก าหนด ฤดูการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ อยู่ใน
วันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ-
อ านวยการโรงงานยาสูบ ครั้งที่ ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 (ลงชื่อ)  พลโท  สุรไกร จัตุมาศ 

(สุรไกร   จัตุมาศ) 

ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

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

 ผู้ช านาญการปรุง  ผู้ช านาญการใบยา  ผู้ตรวจการ  รองผู้ตรวจการ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร  ฝ่ายบริการกลาง 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ   
 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา  ฝ่ายใบยา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
 ฝ่ายการแพทย์  ฝ่ายตลาด  ฝ่ายขาย  ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓  
 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔  ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕  ฝ่ายการพิมพ์ 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย  ส านักงบประมาณ   
 ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ส านักกฎหมาย 
 ส านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ 
 ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ส านักงานใหญ่ คลองเตย 
  

 คณะท างานฯ   ร่าง 
มธุรส  พิมพ์ 

บุศรินทร์  ตรวจ 
  อ วรรณี พิมพ์ 


