
 

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
------------------------------ 

 
ด้วยสภาพการประกอบการจ าหน่ายยาสูบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  แต่กฎเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขาย
ส่งยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ สมควรปรับปรุงระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การด าเนินการของร้านขายส่งยาสูบมีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติ เหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องการค้า มีระบบการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบการจ าหน่ายยาสูบในปัจจุบันยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบ
ให้กับร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับ
ร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการอ่ืนใดที่จ าเป็น เช่น การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การแต่งตั้ง การโอนสิทธิ 
การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบ รวมทั้งออกค าสั่งต่างๆ เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลร้าน
ทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบ การแต่งตั้งคณะกรรมการโอนสิทธิ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นซึ่งอาจกระทบต่อด้านการตลาดและการขายของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
และต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนหากล่าช้าจะเกิดความเสียหาย ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีอ านาจ
พิจารณาให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบรายหนึ่งรายใดหรือหลายราย สามารถจ าหน่าย
ยาสูบโดยได้รับผ่อนผันการปฏิบัติหรือยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อหนึ่งข้อใด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้  แล้วรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยทราบในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม 

 
ฉบับรวมตรวจทานเมื่อ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ 



๒ 

 
 

การขอผ่อนผันการปฏิบัติ หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในกรณีอ่ืนๆ หากผู้ว่าการ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ทางการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ผู้ว่าการ
การยาสูบแห่งประเทศไทยเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต ที่ ยสท. เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย 
 “ร้านทดลองท าการค้ายาสูบ” หมายความว่า ผู้ประกอบการค้าที่ ยสท. มีหนังสือแต่งตั้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้เป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ เพ่ือจ าหน่ายยาสูบภายในเขตตลาดยาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด 
 “ร้านขายส่งยาสูบ” หมายความว่า ผู้ประกอบการค้าที่ ยสท. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์

อักษรให้เป็นร้านขายส่งยาสูบ เพ่ือจ าหน่ายยาสูบภายในเขตตลาดยาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด 
 “ร้านค้าเครือข่าย” หมายความว่า ผู้ประกอบการค้าที่ท าหน้าที่กระจายสินค้ายาสูบ และ 

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของร้านทดลองท าการค้ายาสูบหรือร้านขายส่งยาสูบแล้วแต่กรณี โดย ยสท. มีหนังสือ
รับทราบตามที่ร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบเป็นผู้แจ้งว่าเป็นร้านค้าเครือข่ายในเขตตลาดยาสูบ
และอยู่ในสังกัดของตน 

 “เขตตลาดยาสูบ” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ตามที่ ยสท. ก าหนดให้เป็นเขตการค้ายาสูบของ
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบ 

 “พนักงานตรวจตลาด” หมายความว่า พนักงานของ ยสท. ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล  
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติตามหน้าที่ของร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่อ่ืนใดที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ปฏิบัติ  และให้
หมายความรวมถึงพนักงานของ ยสท. ที่ผู้ว่าการแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ปฏิบัติการ
ดังกล่าวเป็นครั้งคราวด้วย 

 “คณะกรรมการประเมิน” หมายความว่า พนักงานของ ยสท. ที่ผู้ว่าการมีค าสั่งแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบ หรือร้านขายส่งยาสูบ 

 “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 
ข้อ ๗  ในการค้ายาสูบตามระเบียบนี้ ยสท. สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ขายยาสูบหรือร้านขายยาสูบ

ทุกประเภทและมีสิทธิจ าหน่ายยาสูบทุกเขตตลาดยาสูบทั่วราชอาณาจักร 
 
- 



๓ 

 
 

ข้อ ๘ นโยบายการแต่งตั้งร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ยสท. มีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้ประกอบการค้าเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่ง

ยาสูบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับการประกอบการค้ายาสูบของ ยสท. 
(๒) ยสท. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ลดหรือเพ่ิม ร้านทดลองท าการค้ายาสูบและ 

ร้านขายส่งยาสูบได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ ๙ นโยบายการจ าหน่ายยาสูบของร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบ 

มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ต้องซื้อและขายยาสูบตามนโยบายหรือประกาศที่ ยสท. ก าหนด 
(๒) ต้องด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายของ ยสท. 
 ยสท. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายในการ

ประกอบการค้ายาสูบของ ยสท. เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การค้ายาสูบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมหรือรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยสท. มีสิทธิ
ก าหนดมาตรการ หน้าที่เพิ่มเติม รวมทั้งมาตรการด้านการตลาดและการขายตามท่ี ยสท. เห็นสมควร 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามนโยบายการจ าหน่ายยาสูบ หากร้านทดลองท าการค้ายาสูบและ
รา้นขายส่งยาสูบรายใดไม่อาจด าเนินการได้ต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็นให้ ยสท. เพ่ือพิจารณาและอนุญาตก่อน
การด าเนินการใดๆ 

 

หมวด ๑ 
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 

 

ส่วนที่ ๑ 
การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผล 

 

ข้อ ๑๐  เมื่อผู้อ านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขาย เห็นสมควรให้ตั้งหรือ
เพ่ิมร้านขายส่งยาสูบในเขตตลาดยาสูบใด ให้รายงานตามล าดับชั้น เพ่ือขออนุมัติหลักการต่อผู้ว่าการ พร้อม
ด้วยเหตุผลโดยละเอียดและเมื่อได้รับอนุมัติหลักการจากผู้ว่าการแล้ว ให้ด าเนินการตาม (๑) ถึง (๓) 

(๑) ยสท. ออกประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าซึ่งประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นร้าน
ทดลองท าการค้ายาสูบตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด  

ทั้งนี้ ยสท. จะพิจารณาหนังสือแสดงความจ านงที่ส่งมาในช่วงระยะเวลาตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าวเท่านั้น 

(๒) หลักเกณฑ์วิธีการ การคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้ว่าการก าหนด 

การพิจารณาอนุมัติผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ เป็นอ านาจของผู้ว่าการและ 
ถือเป็นที่สุด 



๔ 

 
 

(๓) ยสท. จะประกาศผลการพิจารณาภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วันท าการ นับถัดจาก 
วันสุดท้ายที่ก าหนดให้ส่งหนังสือแสดงความจ านงถึง ยสท. และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้สมัครเป็น
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบทุกรายทราบเป็นหนังสือ กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถพิจารณาและประกาศผลได้
ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าการมีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการประกาศผลออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) 
วันท าการ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบทุกรายทราบหรือแจ้งผ่านช่องทาง 
ที่ ยสท. ใช้ประกาศผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบทราบ  

 

ส่วนที ่๒ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 

 

ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยมีใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า และหรือ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๒) มีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและจ านวนหุ้นหรือ

ทุนที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) 
(๓) ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขอใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง) ตาม

กฎหมายภาษีสรรพสามิต 
(๔) มีทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ โดยต้องแสดงหลักฐานให้เห็นถึงความเหมาะสมว่ามีฐานะ

ทางการเงินที่จะด าเนินการค้ายาสูบอย่างเพียงพอ เช่น เงินทุนจดทะเบียนการค้า งบดุลทางบัญชีย้อนหลัง 
บัญชีเงินฝากธนาคาร หลักฐานการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ  

(๕) มีสถานประกอบการค้าตั้งอยู่ในเขตตลาดที่ประกาศรับสมัคร เหมาะสมแก่การขาย 
ส่งยาสูบ และอยู่ในท าเลการค้าท่ีสะดวกในการคมนาคมเพ่ือการซื้อขายยาสูบ 

(๖) มีสถานที่เก็บยาสูบอย่างเพียงพอและถูกลักษณะ เพ่ือป้องกันไม่ให้ยาสูบเสื่อมคุณภาพ 
(๗) มีความพร้อมในการเชื่อมระบบสารสนเทศกับ ยสท.  
(๘) มีจรรยาบรรณ เช่น ต้องประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(๙) มีจ านวนร้านค้าท่ีสามารถกระจายยาสูบไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 
 

ส่วนที่ ๓ 
คุณสมบัติของร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 

 

ข้อ ๑๒ ร้านทดลองท าการค้ายาสูบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑)  จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยมีใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า และหรือ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๒)  มีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและจ านวนหุ้นหรือ

ทุนที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)  
 



๕ 

 
 

(๓)  ต้องได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
(๔)  มีทุนหมุนเวียนในด้านการค้ายาสูบอย่างเพียงพอ 
(๕)  มีสถานประกอบการค้าที่เหมาะสมแก่การขายส่งยาสูบ และอยู่ในท าเลการค้าที่สะดวก  

ในการคมนาคมเพ่ือการซื้อขายยาสูบ 
(๖)  มีสถานที่เก็บยาสูบอย่างเพียงพอและถูกลักษณะ เพ่ือป้องกันไม่ให้ยาสูบเสื่อมคุณภาพ 
(๗)  มีความพร้อมในการเชื่อมระบบสารสนเทศกับ ยสท. 
(๘)  มีจรรยาบรรณ เช่น ต้องประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติผิดกฎหมาย 

ผิดเงื่อนไขและข้อก าหนดของ ยสท. 
(๙)  มีจ านวนร้านค้าเครือข่ายที่สามารถกระจายยาสูบไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ และต้อง

แจ้งรายชื่อร้านค้าที่กระจายสินค้ายาสูบภายในเขตตลาด ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ
แต่งตั้งเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ  

 

ส่วนที่ ๔ 
หน้าที่ของร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 

 

ข้อ ๑๓ หน้าที่ของร้านทดลองท าการค้ายาสูบ มีดังนี้ 
(๑)  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ ยสท.  
(๒) ต้องแจ้งรายชื่อร้านค้าในสังกัดพร้อมส าเนาใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง)  

ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นร้านทดลอง 
ท าการค้ายาสูบ เพ่ือให้ ยสท. มีหนังสือรับทราบว่าเป็นร้านค้าเครือข่ายในสังกัดของตน 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือจ านวนร้านค้าเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
ต้องแจ้งให ้ยสท. ทราบทุกครั้ง 

(๓) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการค้า
ยาสูบ ให้ ยสท. ทราบ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(๔) ต้องรายงานความเคลื่อนไหวด้านการค้ายาสูบทั้งของ ยสท. และคู่แข่งทางการค้า 
ตลอดจนเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มีผลต่อการค้ายาสูบในเขตตลาดยาสูบนั้น ให้ ยสท. ทราบโดยเร็ว เพ่ือให้ 
ยสท. สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เช่น การส่งเสริมการขาย การค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย 

(๕) ต้องรักษาสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมของ ยสท. ไว้ ณ สถานที่ประกอบการค้ายาสูบ 
เพ่ือให้พนักงานตรวจตลาดบันทึกความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อความใดๆ ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการไป
ตรวจเยี่ยมกิจการค้ายาสูบและต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไปอย่างน้อย ๕ (ห้า) ปี หรือโดยวิธีอ่ืนใด
เกี่ยวกับบันทึกการตรวจเยี่ยม หรือการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานตามที ่ยสท. ก าหนด 

ในกรณีร้านทดลองท าการค้ายาสูบมีความเห็นขัดแย้งกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
พนักงานตรวจตลาดข้างต้น ให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบมีหนังสือแจ้งผู้ว่าการพร้อมด้วยเหตุผล ค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าการถือเป็นที่สุดและต้องปฏิบัติตาม 



๖ 

 
 

(๖)  ต้องไม่ประกอบการค้าอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีผลประโยชน์ขัดกันกับการประกอบกิจการ
ค้าของ ยสท. เช่น บุหรี่ต่างประเทศ หรือบุหรี่ผิดกฎหมาย  

(๗)  ต้องก ากับดูแลร้านค้าเครือข่ายให้ท าการค้าสอดคล้องกับระเบียบและข้อก าหนดของ ยสท. 
(๘)  ต้องมีสินค้ายาสูบคงคลังเพียงพอตามที่ ยสท. ก าหนด 
(๙)  ต้องดูแลไม่ให้มียาสูบเสื่อมคุณภาพวางจ าหน่ายในร้านค้าเครือข่ายของตน 
(๑๐) ต้องไม่ส่งหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ใดส่งยาสูบข้ามเขตตลาดยาสูบ 
(๑๑) ต้องไม่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ร้านขายส่งยาสูบ และ

ร้านขายยาสูบทุกประเภทตลอดจนก ากับดูแลร้านค้าเครือข่ายในสังกัดไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย 
(๑๒) ต้องประกอบการค้ายาสูบด้วยตนเอง ไม่ว่าจะบริหารกิจการด้วยตนเอง หรือจ้างบุคคล

อ่ืนและจะต้องไม่ใช่ลักษณะการสวมสิทธิประกอบการค้าแทน หรือโดยบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจควบคุมกิจการเหนือ
ผู้ประกอบการค้า 

(๑๓) ต้องมีศักยภาพในการดูแลตลาดยาสูบ ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทาง 
การค้าและสามารถผลักดันยอดขายยาสูบให้ได้ตามเป้าหมายที่ ยสท. ก าหนด เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร 

(๑๔) ต้องมีความรับผิดชอบและร่วมมือแก้ไขสถานการณ์ของการค้ายาสูบ ในกรณีเกิดปัญหา
หรือข้อขัดแย้งใดๆ ในเขตตลาดยาสูบนั้น 

(๑๕) การย้ายสถานที่ประกอบการค้ายาสูบ ให้แจ้ง ยสท. พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ 

(๑๖) ต้องจ าหน่ายยาสูบตามราคาท่ี ยสท. ก าหนด 
(๑๗) ต้องไม่มีพฤติกรรมในการกักตุนยาสูบ เพ่ือหวังผลประโยชน์ใด ๆ 
(๑๘) ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าที่ได้ด าเนินการค้าตามปกติ และสั่งซื้อยาสูบตามจ านวนหรือ

ปริมาณที ่ยสท. ก าหนด 
(๑๙)  ต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรม แผนการขายและการตลาดของ ยสท. รวมทั้งไม่กระท า

การใดๆ อันเป็นปรปักษ์กับ ยสท. 
(๒๐) ต้องสั่งซื้อยาสูบตามระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด โดยจะแจ้งระยะเวลาดังกล่าวให้ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ส่วนที่ ๕ 
การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 

 

ข้อ ๑๔  ผู้ประกอบการค้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ จะต้องทดลองท า
การค้ายาสูบเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี และเมื่อครบก าหนดแล้ว หากผู้ประกอบการค้ารายใดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการทดลองท าการค้ายาสูบ ให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลน าเสนอผู้ว่าการผ่านหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขาย เพ่ือแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันท าการ 
นับถัดจากวันครบก าหนดการทดลองท าการค้ายาสูบ  



๗ 

 
 

ข้อ ๑๕  การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ให้ประธานคณะกรรมการประเมินผล  

มีหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด เพ่ือติดตามก ากับดูแลและ

ประเมินผลทุก ๖ (หก) เดือน โดยให้ประเมินผลให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันท าการนับถัดจากวันครบ

ก าหนดการประเมินผลแต่ละราย ในระหว่างการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการในช่วงทดลองท าการค้า

ยาสูบเมื่อครบก าหนด ๖ (หก) เดือนแรก ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายมีหนังสือ

แจ้งให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่ผู้ว่าการทราบการประเมินผล  

กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ให้แต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบต่อไป กรณีผลการประเมิน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายท าหนังสือแจ้งผลการประเมินและ 

การยกเลิกการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบพร้อมเหตุผลให้ทราบด้วย ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่แจ้งผลการประเมิน

และแจ้งการยกเลิก ให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบดังกล่าวด าเนินการค้าต่อไปจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบผลการ

ประเมิน และระยะเวลายุติการจ าหน่ายยาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวัน

ทราบผลการประเมิน 

ข้อ ๑๖  ร้านทดลองท าการค้ายาสูบรายใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการตลาดหรือการขาย เห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรและจะกระทบต่อการค้าของ ยสท. ให้น าเสนอผู้ว่าการ

เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาทดลองท าการค้ายาสูบได้เพียงหนึ่งครั้ง โดยระยะเวลาที่ขยายต้องไม่เกิน  

๑ (หนึ่ง) ปี ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาต้องขออนุมัติ  ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ

ประเมินผลได้ประเมินผลเสร็จสิ้น 
 

ส่วนที่ ๖ 

การพ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 
 

ข้อ ๑๗  การพ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบของ ยสท. มีดังนี้     

(๑) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในตามข้อ ๑๒ (๑) ถึง (๓)  

(๒) ถูกศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๓) มีค าสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ถูกยกเลิกใบอนุญาตขายยาสูบประเภท (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

(๕) ร้านทดลองท าการค้ายาสูบประสงค์จะเลิกการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ตามข้อ ๑๙ 

(๖) ยสท. มีหนังสือยกเลิกการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ  ตามข้อ ๑๘ 

การพ้นตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๕) ถือเป็นการพ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ

ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือยกเลิก  
ข้อ ๑๘ การยกเลิกร้านทดลองท าการค้ายาสูบตามข้อ ๑๗ (๖) ให้ถือหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 



๘ 

 
 

(๑)  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด ตามข้อ ๑๕ 
(๒)  เมื่อ ยสท. เปลี่ยนนโยบายวิธีการจ าหน่ายที่ไม่ต้องมีร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ยสท. 

จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ร้านทดลองท า
การค้ายาสูบได้รับหนังสือ การยกเลิกร้านทดลองท าการค้ายาสูบเป็นสิทธิของ ยสท. 

(๓)  เมื่อกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยยาสูบหรือกฎหมายอ่ืนอันอาจมีผลเสียหายต่อ ยสท. หรือ
การค้ายาสูบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(๔)  ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๑๒ (๔) ถึง (๙) ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผล
กระทบเสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบ 

(๕)  กระท าผิดหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๑๓ ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบจนไม่สามารถด าเนินกิจการค้าร่วมกันได้ให้ยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือน 

(๖)  ฝ่าฝืน ละเลย หรือละเว้นต่อหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๑๓ และส่งผลกระทบต่อกิจการ
ค้ายาสูบของ ยสท. ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้วไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ครั้ง ในรอบ ๑ (หนึ่ง) ปี นับจาก
การกระท าผิดครั้งแรก 

การยกเลิกตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) ยสท. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเหตุแห่งการยกเลิกก่อน 
เว้นแต่เป็นกรณีตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ยสท. อาจมีหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนหรือหลังก็ได้ ทั้งนี้ หากร้าน
ทดลองท าการค้ายาสูบรายใดไม่เห็นด้วยกับเหตุยกเลิกให้มีหนังสือแสดงเหตุและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือขอให้ 
ยสท. พิจารณาทบทวนได้  

ค าวินิจฉัยค าขอให้ทบทวนตามวรรคสอง หรือการยกเลิกร้านทดลองท าการค้ายาสูบให้เป็น
อ านาจของผู้ว่าการและให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๙ เมื่อร้านทดลองท าการค้ายาสูบประสงค์จะเลิกการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ยสท. ทราบล่วงหน้าและให้พ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ เมื่อพ้น ๙๐ 
(เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ ยสท. ได้รับแจ้ง  

 
หมวด ๒ 

ร้านขายส่งยาสูบ 
 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของร้านขายส่งยาสูบ 

 

ข้อ ๒๐ ร้านขายส่งยาสูบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
1(๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองท าการค้ายาสูบ หรือหลักเกณฑ์การโอนสิทธิที่

ก าหนดในหมวด ๓ ว่าด้วยการโอนสิทธิ 
(๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๑๒ (๑) ถึง (๙) 
 

                                                           
1
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเฑียร ศรีมงคล, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



๙ 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
หน้าทีข่องร้านขายส่งยาสูบ 

 

ข้อ ๒๑ หน้าที่ของร้านขายส่งยาสูบมีดังนี้  
(๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ ยสท. 
(๒) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ (๒) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

กิจการค้ายาสูบ ให้ ยสท. ทราบภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(๓) ต้องรายงานความเคลื่อนไหวด้านการค้ายาสูบทั้งของ ยสท. และคู่แข่งทางการค้า 

ตลอดจนเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มีผลต่อการค้ายาสูบในเขตตลาดยาสูบนั้นให้  ยสท. ทราบโดยเร็ว เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เช่น การส่งเสริมการขาย การค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย 

(๔)  ต้องรักษาสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมของ ยสท. ไว้ ณ สถานที่ประกอบการค้ายาสูบ 
เพ่ือให้พนักงานตรวจตลาดบันทึกความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อความใดๆ ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการไป
ตรวจเยี่ยมกิจการค้ายาสูบและต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไปอย่างน้อย ๕ (ห้า) ปี หรือโดยวิธีอ่ืนใด
เกี่ยวกับบันทึกการตรวจเยี่ยมหรือการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานตามที่ ยสท. ก าหนด  

ในกรณีร้านขายส่งยาสูบมีความเห็นขัดแย้งกับความเห็นหรือข้อแสนอแนะของพนักงานตรวจ
ตลาดข้างต้น ให้ร้านขายส่งยาสูบมีหนังสือแจ้งผู้ว่าการพร้อมด้วยเหตุผล ค าวินิจฉัยของผู้ว่าการถือเป็นที่สุด
และต้องปฏิบัติตาม 

(๕)  ต้องไม่ประกอบการค้าอย่างหนึ่งอย่างใด อันมีผลประโยชน์ขัดกันกับการประกอบกิจการ
ค้าของ ยสท. เช่น บุหรี่ต่างประเทศหรือบุหรี่ผิดกฎหมาย 

(๖)  ต้องก ากับดูแลร้านค้าเครือข่าย ให้ท าการค้าสอดคล้องกับระเบียบและข้อก าหนดของ ยสท. 
(๗)  ต้องมีสินค้ายาสูบคงคลังเพียงพอตามที่ ยสท. ก าหนด 
(๘)  ต้องดูแลไม่ให้มียาสูบเสื่อมคุณภาพวางจ าหน่ายในร้านค้าเครือข่ายของตน 
(๙)  ต้องไม่ส่งหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ใดส่งยาสูบข้ามเขตตลาดยาสูบ 
(๑๐) ต้องไม่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ร้านขายส่งยาสูบ และ

ร้านขายยาสูบทุกประเภท ตลอดจนก ากับดูแลร้านค้าเครือข่ายในสังกัดไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย 
(๑๑) ต้องประกอบการค้ายาสูบด้วยตนเอง ไม่ว่าจะบริหารกิจการด้วยตนเองหรือจ้างบุคคล

อ่ืนจะต้องไม่ใช่ลักษณะการสวมสิทธิประกอบการค้าแทน หรือบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจควบคุมกิจการเหนือ
ผู้ประกอบการค้า 

(๑๒)  ต้องมีศักยภาพในการดูแลตลาดยาสูบให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทาง 
การค้าและสามารถผลักดันยอดขายยาสูบให้ได้ตามเป้าหมายที่ ยสท. ก าหนด เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร 

(๑๓) ต้องมีความรับผิดชอบและร่วมมือแก้ไขสถานการณ์ของการค้ายาสูบในกรณีเกิดปัญหา
หรือข้อขัดแย้งใดๆ ในเขตตลาดยาสูบนั้น 



๑๐ 

 
 

(๑๔) การย้ายสถานที่ประกอบการค้ายาสูบ ให้แจ้ง ยสท. พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ 

(๑๕) ต้องจ าหน่ายยาสูบตามราคาที่ ยสท. ก าหนด 
(๑๖) ต้องไม่มีพฤติกรรมในการกักตุนยาสูบ เพื่อหวังผลประโยชน์ใด ๆ 
(๑๗) ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าที่ได้ด าเนินการค้าตามปกติ และสั่งซื้อยาสูบตามจ านวนหรือ

ปริมาณที่ ยสท. ก าหนด 
(๑๘) ตอ้งให้ความร่วมมือกับกิจกรรม แผนการขายและการตลาดของ ยสท. รวมทั้งไม่กระท า

การใดๆ อันเป็นปรปักษ์กับ ยสท. 
(๑๙) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจ านวนร้านค้าเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

ให้ ยสท. ทราบทุกครั้ง 
ส่วนที่ ๓ 

การประเมินผลร้านขายส่งยาสูบ 
 

ข้อ  ๒๒ ยสท. จะท าการประเมินผลร้านขายส่งยาสูบทุกปีงบประมาณ โดยให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท.ก าหนด เพ่ือติดตาม ก ากับ 
ดูแลและประชุมพิจารณาประเมินผลร้านขายส่งยาสูบ การประเมินผลต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก 
ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายมีหนังสือแจ้ง 
ร้านขายส่งยาสูบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่ผู้ว่าการทราบการประเมินผลร้านขายส่งยาสูบ  

ส าหรับร้านทดลองท าการค้ายาสูบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบน้อยกว่า ๖ (หก) เดือน 
ตามปีงบประมาณ ยสท.จะไม่น าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมาประเมินผล 

 

ส่วนที่ ๔ 
การพ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบ 

 

ข้อ ๒๓  การพ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบของ ยสท. มีดังนี้    
(๑) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๑) ถึง (๓)   
(๒) ถูกศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) มีค าสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ถูกยกเลิกใบอนุญาตขายยาสูบประเภท (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
(๕) ร้านขายส่งยาสูบประสงค์จะเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบ ตามข้อ ๒๕ 
(๖) ยสท. มีหนังสือยกเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบ ตามข้อ ๒๔  
การพ้นตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๕)  ถือเป็นการพ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบทันที โดยไม่

จ าเป็นต้องมหีนังสือยกเลิก 
 



๑๑ 

 
 

ข้อ ๒๔ การยกเลิกร้านขายส่งยาสูบตามข้อ ๒๓ (๖) ให้ถือหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
(๑) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้านขายส่งยาสูบตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท.ก าหนด เป็นเวลา  

๒ (สอง) ปีงบประมาณติดต่อกัน ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายท าหนังสือแจ้งผล
การประเมินและยกเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบโดยแจ้งเหตุผลให้ทราบ ในการนี้ให้สภาพความเป็นร้านขายส่ง
ยาสูบสิ้นสุดตามก าหนดเวลาที่ยสท. มีหนังสือแจ้งให้ทราบ  

(๒) เมื่อ ยสท. เปลี่ยนนโยบายวิธีการจ าหน่ายที่ไม่ต้องมีร้านขายส่งยาสูบในบางพ้ืนที่ ยสท. 
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วันนับถัดจากวันที่ร้านขายส่งยาสูบ
ได้รับหนังสือ การยกเลิกร้านขายส่งยาสูบเป็นสิทธิของ ยสท. 

(๓) เมื่อกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยยาสูบหรือกฎหมายอ่ืนอันอาจมีผลเสียหายต่อ ยสท. หรือ
การค้ายาสูบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๔) ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๔) ถึง (๙) ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบ 

(๕) กระท าผิดหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๒๑ ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบจนไม่สามารถด าเนินกิจการค้าร่วมกันได้ให้ยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือน 

(๖) ฝ่าฝืน ละเลย หรือละเว้นต่อหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๒๑ และส่งผลกระทบต่อกิจการ
ค้ายาสูบของ ยสท. ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้วไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ครั้ง ในระยะเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน  
นับจากการกระท าผิดครั้งแรก  

การยกเลิกตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) ยสท.จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเหตุแห่งการยกเลิกก่อน 
เว้นแต่เป็นกรณีตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ยสท.อาจมีหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนหรือหลังก็ได้ ทั้งนี้ หากร้านขาย
ส่งยาสูบรายใดไม่เห็นด้วยกับเหตุยกเลิกให้มีหนังสือแสดงเหตุและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือขอให้ ยสท.
พิจารณาทบทวนได้  

ค าวินิจฉัยค าขอให้ทบทวนตามวรรคสอง หรือการยกเลิกร้านขายส่งยาสูบให้เป็นอ านาจของ
ผู้ว่าการและให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๒๕  เมื่อร้านขายส่งยาสูบประสงค์จะเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 
ยสท. ทราบล่วงหน้า และให้พ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบ เมื่อพ้น ๙๐ (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ ยสท. ได้รับแจ้ง  
 

หมวด ๓ 
การโอนสิทธิ 

 

ข้อ  ๒๖ การแต่งตั้งร้านทดลองท าการค้ายาสูบและร้านขายส่งยาสูบเป็นสิทธิของ ยสท.  
แต่ผู้เดียว  

ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบหรือร้านขายส่งยาสูบโอนสิทธิใดๆ 
ให้แก่บุคคลใดทั้งสิ้น เว้นแต่ 



๑๒ 

 
 

(๑) กรณีร้านทดลองท าการค้ายาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อ ยสท. เห็นสมควร อาจพิจารณา

ให้มีการโอนสิทธิดังกล่าวได้และจ ากัดเฉพาะ  

 (๑.๑) เป็นการโอนเมื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบถึงแก่ความตาย  

 (๑.๒) โอนสิทธิให้กับคู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการค้า พ่ีน้อง

ร่วมบิดามารดา บุตรของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 

โดยไม่รวมบุตรบุญธรรม และ 

 (๑.๓) ผู้ที่จะรับโอนสิทธิต้องเคยร่วมทดลองท าการค้ายาสูบกับ ยสท. มาไม่น้อยกว่า  

๓ (สาม) เดือน เว้นแต่กรณีมีเหตุสมควร ยสท.อาจพิจารณาน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

(๒) กรณีร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อ ยสท. เห็นสมควร อาจพิจารณาให้มีการ

โอนสิทธิดังกล่าวได้และจ ากัดเฉพาะ   

(๒.๑) โอนสิทธิให้กับคู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการค้า พ่ีน้อง

ร่วมบิดามารดา บุตรของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 

โดยไม่รวมบุตรบุญธรรม และ 

(๒.๒) ผู้ที่จะรับโอนสิทธิต้องเป็นผู้ที่เคยร่วมท าการค้ายาสูบกับ ยสท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 

๒ (สอง) ปี เว้นแต่กรณีมีเหตุสมควร ยสท.อาจพิจารณาน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

การโอนสิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด   
2ข้อ ๒๖/๑ กรณีร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดาประสงค์จะโอนสิทธิให้แก่นิติบุคคล 

เมื่อ ยสท. เห็นสมควร อาจพิจารณาให้มีการโอนสิทธิดังกล่าวได้ โดยนิติบุคคลผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ 

และมีบุคคลธรรมดาผู้โอนซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านขายส่งยาสูบเดิมเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

และเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลผู้รับโอนเป็นร้านขายส่งยาสูบโดยไม่ต้อง

ทดลองท าการค้ายาสูบ แต่ต้องคงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและสัดส่วนการถือหุ้นหรือทุน

ของบุคคลธรรมดาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านขายส่งยาสูบเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่รับโอน  

                                                           
2
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเฑียร ศรีมงคล, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทเฉพาะกาลดังนี้  

ข้อ ๕ การเปลี่ยนฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดามาเป็นร้านขายส่งยาสูบที่เป็นนิติบุคคลโดยการโอนสิทธิตามมติ
คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ถือเป็นการโอนสิทธิตามข้อ ๒๖/๑ แห่งระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่ง
ยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบนี้ และให้ร้านขายส่งยาสูบที่เป็นนิติบุคคลผู้ รับโอนสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับตาม 
ข้อ ๒๖/๑ ด้วย 

ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจออกประกาศ และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  
       ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด 
 



๑๓ 

 
 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือมีการลดสัดส่วนการ 
ถือหุ้นหรือทุนของบุคคลธรรมดาผู้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านขายส่งยาสูบเดิมในนิติบุคคลจนเหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ ภายในระยะเวลา  ๑ ปี นับแต่วันที่รับโอน ให้นิติบุคคลผู้รับโอนนั้นเสียสิทธิการเป็นร้านขายส่งยาสูบ 
และหากนิติบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบให้ได้รับสิทธิเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบแทน 
เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควร ยสท. อาจพิจารณายกเว้นให้นิติบุคคลดังกล่าวเป็นร้านขายส่งยาสูบต่อไปได้ 

การโอนสิทธิตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๗ ร้านทดลองท าการค้ายาสูบ ตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นร้านทดลอง
ท าการค้ายาสูบตามระเบียบนี้ โดยให้นับรวมระยะเวลาที่ทดลองท าการค้าตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลาทดลองท าการค้าตามระเบียบนี้ 

ข้อ  ๒๘  ร้านขายส่งยาสูบที่ได้ท าสัญญาแต่งตั้งผู้ประกอบการค้าเป็นร้านขายส่งยาสูบ  
ตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นร้านขายส่งยาสูบที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ 
ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่าร้านขายส่งยาสูบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบนี้ให้ ยสท.  
มีหนังสือแจ้งไปยังร้านขายส่งยาสูบดังกล่าว ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ ยสท. ก าหนด 

ข้อ  ๒๙   ร้านขายส่งยาสูบที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านขายส่งยาสูบชั่วคราว ตามมติคณะกรรมการ
การยาสูบแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ประกอบ
กิจการเป็นร้านขายส่งยาสูบต่อไปได้ แต่ต้องมายื่นค าขอเป็นร้านขายส่งยาสูบตามระเบียบนี้ต่อ ยสท. ภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อยื่นค าขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
ยสท. จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าขอเป็นร้านขายส่งยาสูบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้งร้านขายส่งยาสูบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นค าขอได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ผ่านการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบตามระเบียบนี้  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
    ระเฑียร  ศรีมงคล 

        (นายระเฑียร  ศรีมงคล) 

ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 



๑๔ 

 
 

หมายเหตุ 
๑. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

-  เหตุที่แก้ไข เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ซึ่งออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรใน ข้อ ๑๙ ซึ่งก าหนดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับเงินได้จากการขายสินค้ายาสูบที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้า  
ทุกทอดตาม มาตรา ๔๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยแก้ไขเป็นให้เงินได้จากการขายสินค้ายาสูบเป็นเงินได้ 
ที่ผู้ขายยาสูบเป็นผู้ต้องช าระภาษีเงินได้ (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)) ผลจากนโยบายดังกล่าว  
ท าให้ผู้ขายยาสูบจ าเป็นต้องปรับสภาพ เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคิดจากฐานเงินได้พึงประเมินทุกประเภท
และใช้อัตราก้าวหน้าในการค านวณภาษี แต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดจากฐานก าไรของนิติบุคคลนั้นและใช้อัตราสูงสุด
ร้อยละ ๒๐ เมื่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมีความแตกต่างเรื่องฐานภาษีและอัตราภาษี   
จึงท าให้ร้านขายส่งยาสูบที่มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดามีความประสงค์เปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งกรณีดังกล่าว
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาอนุมัติให้ 
ร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดาโอนสิทธิให้นิติบุคคลได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแก้ไขระเบียบฯ ว่า
ด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้   

๑) แก้ไขข้อ ๒๐ (๑) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมข้อ ๒๖/๑ เรื่อง การโอนสิทธิที่เปิดโอกาสให้ 
ร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล 

๒) เพ่ิมเติมข้อ ๒๖/๑ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ กรณีอนุมัติให้ร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดาโอนสิทธิให้นิติบุคคล  

๓) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้การเปลี่ยนฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านขายส่งยาสูบที่เป็นบุคคลธรรมดา
มาเป็นร้านขายส่งยาสูบที่เป็นนิติบุคคลโดยการโอนสิทธิตามมติคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ถือเป็นการโอนสิทธิตามข้อ ๒๖/๑ แห่งระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับ 
ร้านขายส่งยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ร้านขายส่งยาสูบ
ที่เป็นนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ ๒๖/๑ ด้วย และให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจออกประกาศ และด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติให้ผู้ว่าการมีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด 

 


