
 
 
 
 

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบระบบ
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ เหมาะสม เป็นมาตรฐานในการประกอบกิจการ
ด้วยระบบการค้าสมัยใหม่ และสอดคล้องกับสภาพการประกอบการจ าหน่ายยาสูบในปัจจุบันยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับ
ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้าน
ขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ข้อ ๔ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
หรือวิธีการอ่ืนใดที่จ าเป็น เช่น การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การแต่งตั้ง การประเมินผล
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) รวมทั้งออกค าสั่งต่างๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นร้านทดลอง 
ท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลร้านทดลองท าการค้า
ยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่  (Modern Trade) และคณะกรรมการประเมินผลร้านขายส่งยาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นซึ่งอาจกระทบต่อด้านการตลาดและการขายของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
และต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนหากล่าช้าจะเกิดความเสียหาย ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีอ านาจพิจารณา
ให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายสามารถจ าหน่ายยาสูบโดยได้รับผ่อนผันการปฏิบัติหรือยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบข้อหนึ่งข้อใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยก าหนดเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยทราบในโอกาสแรก 
ที่มีการประชุม 
 การขอผ่อนผันการปฏิบัติ หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในกรณีอ่ืนๆ หากผู้ว่าการการยาสูบ
แห่งประเทศไทยเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ทางการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ผู้ว่าการการยาสูบ 
แห่งประเทศไทยเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
 
 

ร่าง  
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ส่วนที่ ๑  
บทนิยาม 

 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
 “ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต ที่ ยสท. เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย 
 “ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)” หมายความว่า ระบบการค้าที่มีการบริหารจัดการ
ด้านการจ าหน่ายสินค้าโดยอาศัยความรู้ ความช านาญ และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบในด้านรูปแบบของร้าน 
การควบคุมสินค้าและบริการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด และมีการกระจายสินค้าจากศูนย์กลาง
หรือคลังสินค้าไปยังร้านค้าสาขา เครือข่ายหรือแฟรนไชส์ (Franchise) 
 “ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)” หมายความว่า ผู้ประกอบการค้า
ที่ ยสท. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
เพ่ือจ าหน่ายยาสูบภายในเขตตลาดยาสูบ 
 “ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)” หมายความว่า ผู้ประกอบการค้าที่เป็น
คู่สัญญากับ ยสท. ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ประกอบการค้าเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
เพ่ือจ าหน่ายยาสูบภายในเขตตลาดยาสูบ 
 “ร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)” หมายความว่า ผู้ประกอบการค้า 
ซึ่งเป็นสาขา เครือข่ายหรือแฟรนไชส์ (Franchise) ท าหน้าที่กระจายสินค้ายาสูบ ที่อยู่ในสังกัดของร้านทดลอง
ท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
โดย ยสท. มีหนังสือรับทราบตามที่ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นผู้แจ้งว่าเป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) ในเขตตลาดยาสูบและสังกัดของตน 

“ร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หมายความว่า ผู้ประกอบการค้าที่เป็น
สาขา เครือข่ายหรือแฟรนไชส์ (Franchise) ท าหน้าที่ขายปลีกยาสูบซึ่งจ าหน่ายยาสูบให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอยู่ในเขต
ตลาดยาสูบและสังกัดของร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านขายส่งยาสูบ
ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

“เขตตลาดยาสูบ” หมายความว่า เขตการค้ายาสูบตามที่ ยสท. ก าหนดให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบ
ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบการค้า
ยาสูบภายในเขตการค้านั้น ซึ่งอาจจะเป็นเขตเดียว หรือหลายเขต หรือทั่วราชอาณาจักรก็ได้ 

“คณะกรรมการประเมิน” หมายความว่า พนักงานของ ยสท. ที่ผู้ว่าการมีค าสั่งแต่งตั้งให้มีหน้าที่ 
ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือ
ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
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 ข้อ ๖ ในการค้ายาสูบตามระเบียบนี้ ยสท. สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ขายยาสูบหรือร้านขายยาสูบ 
ทุกประเภท และมีสิทธิจ าหน่ายยาสูบทุกเขตตลาดยาสูบทั่วราชอาณาจักร 

ส่วนที่ ๒ 
นโยบายการแต่งตั้ง 

 ข้อ ๗  นโยบายการแต่งตั้งร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (๑) ยสท. มีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้ประกอบการค้าเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
กับการประกอบการค้ายาสูบของ ยสท. 
    (๒) ยสท. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ลดหรือเพ่ิม ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ส่วนที่ ๓ 
นโยบายการจ าหน่าย 

 ข้อ ๘ นโยบายการจ าหน่ายยาสูบของร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern 
Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (๑)  ต้องซื้อและขายยาสูบตามนโยบายหรือประกาศที่ ยสท. ก าหนด 
 (๒)  ต้องด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายของ ยสท. 
 ยสท. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายในการประกอบ 
การค้ายาสูบของ ยสท. เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การค้ายาสูบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพ่ือเพ่ิมหรือรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยสท. มีสิทธิก าหนดมาตรการ 
หน้าที่เพิ่มเติม รวมทั้งมาตรการด้านการตลาดและการขายตามท่ี ยสท. เห็นสมควร 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามนโยบายการจ าหน่ายยาสูบ หากร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใดไม่อาจด าเนินการได้
ต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็นให้ ยสท. เพ่ือพิจารณาและอนุญาตก่อนการด าเนินการใดๆ 

ส่วนที่ ๔ 
ระบบช่องทางการจ าหน่าย 

 ข้อ ๙ ระบบช่องทางการจ าหน่ายยาสูบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (๑)  ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายส่งยาสูบระบบ
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใดรายหนึ่งมีสิทธิที่จะขายยาสูบให้กับร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในสังกัดของตนเอง 
       (๒)  ร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มีสิทธิที่จะซื้อหรือรับไว้ด้วย
ประการใดๆ ซึ่งยาสูบเพ่ือไปจ าหน่ายจากร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือ
ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่ตนสังกัด 
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 (๓)  ร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มีสิทธิที่จะซื้อหรือรับไว้ด้วย
ประการใดๆ ซึ่งยาสูบเพ่ือน าไปจ าหน่ายจากร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
หรือร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ที่ตนสังกัด 
 กรณีไม่อาจด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ได้ ให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) หรือร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) แจ้งเหตุผลความจ าเป็น
ให้ ยสท. เพ่ือพิจารณาและอนุญาตก่อนการด าเนินการใดๆ 

หมวด ๒ 
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ส่วนที่ ๑ 
การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผล 

 ข้อ ๑๐ เมื่อผู้อ านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขาย เห็นสมควรให้ตั้งหรือเพ่ิม  
ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในเขตตลาดยาสูบใด ให้รายงานตามล าดับชั้น เพ่ือขออนุมัติ
หลักการต่อผู้ว่าการ พร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียดและเมื่อได้รับอนุมัติหลักการจากผู้ว่าการแล้ว ให้ด าเนินการตาม 
(๑) ถึง (๓) 
 (๑) ยสท. ออกประกาศรับสมัครหรือประกาศรับสมัครแล้วไม่ได้ผลให้ท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบ 
การค้าตามหลักเกณฑ์ท่ี ยสท. ก าหนด 

ทั้งนี้ ยสท. จะพิจารณาหนังสือแสดงความจ านงที่ส่งมาในช่วงระยะเวลาตามประกาศรับสมัคร
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนดังกล่าวเท่านั้น 
 (๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าการก าหนด 

การพิจารณาอนุมัติผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
เป็นอ านาจของผู้ว่าการและถือเป็นที่สุด 
 (๓) ยสท. จะประกาศผลการพิจารณาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการ นับถัดจากวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ 
ส่งหนังสือแสดงความจ านงถึง ยสท. และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบ
ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถพิจารณาและประกาศผลได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าการ  
มีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการประกาศผลออกไปอีกไม่เกิน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกรายทราบหรือแจ้งผ่าน
ช่องทางที่ ยสท. ใช้ประกาศผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ทราบ 
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ส่วนที่ ๒ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
      (๑)  จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
 (๒)  ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขอใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง) ตามกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต 
        (๓)  มีทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ โดยต้องแสดงหลักฐานให้เห็นถึงความเหมาะสมว่ามีฐานะ 
ทางการเงินที่จะด าเนินการค้ายาสูบอย่างเพียงพอ 
 (๔)  มีสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาเป็นหลักแหล่ง 
 (๕)  มีสถานที่เก็บยาสูบอย่างเพียงพอและถูกลักษณะ เพ่ือป้องกันไม่ให้ยาสูบเสื่อมคุณภาพ 
 (๖)  มีความพร้อมในการเชื่อมระบบสารสนเทศกับ ยสท. 
 (๗)  มีจรรยาบรรณ เช่น ต้องประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
 (๘)  มีจ านวนร้านค้าสาขา เครือข่ายหรือแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นของตน หรือมีสาขา เครือข่าย
หรือแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นของตนและผู้อ่ืนรวมกันแต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของตน ตามจ านวนที่ ยสท. 
ก าหนด 

ส่วนที่ ๓ 
คุณสมบัติของร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๑๒ ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
       (๒) ต้องได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
 (๓) มีทุนหมุนเวียนในด้านการค้ายาสูบอย่างเพียงพอ 
 (๔) มีสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาเป็นหลักแหล่ง 
 (๕) มีสถานที่เก็บยาสูบอย่างเพียงพอและถูกลักษณะ เพ่ือป้องกันไม่ให้ยาสูบเสื่อมคุณภาพ 
 (๖) มีความพร้อมในการเชื่อมระบบสารสนเทศกับ ยสท. 
 (๗) มีจรรยาบรรณ เช่น ต้องประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติผิดกฎหมายผิดเงื่อนไข
และข้อก าหนดของ ยสท. 
 (๘) มีจ านวนร้านค้าสาขา เครือข่ายหรือแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นของตน หรือมีสาขา เครือข่าย
หรือแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นของตนและผู้อ่ืนรวมกันแต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของตน ตามจ านวนที่ ยสท. 
ก าหนด 
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ส่วนที่ ๔ 
หน้าที่ของร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๑๓ หน้าที่ของร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มีดังนี้ 
       (๑)  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และนโยบายของ ยสท.  
 (๒)  ต้องแจ้งรายชื่อร้านค้าสาขา เครือข่ายหรือแฟรนไชส์ (Franchise) สถานที่เก็บสินค้าในสังกัด 
และในกรณีที่มีร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ให้น าส่งส าเนาใบอนุญาตขายยาสูบ
ประเภท ๑ (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตของร้านส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade 
เพ่ือให้ ยสท. มีหนังสือรับทราบการเป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในสังกัด 
โดยการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ด าเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแต่งตั้ง
เป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ต้องแจ้งให้ ยสท. ทราบทุกครั้ง 
        (๓)  ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการค้ายาสูบ 
ให้ ยสท. ทราบภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
      (๔) ต้องก ากับดูแลร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายปลีกยาสูบ
ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในสังกัดให้ท าการค้าสอดคล้องกับระเบียบและข้อก าหนดของ ยสท. 
      (๕) ต้องมีสินค้ายาสูบคงคลังเพียงพอ      
 (๖) ต้องดูแลไม่ให้มียาสูบเสื่อมคุณภาพวางจ าหน่ายในร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในสังกัดของตน 
 (๗)  ต้องไม่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบร้านค้ายาสูบทุกประเภท ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวให้รวมถึง
การขายควบหรือขายพ่วงกับสินค้าอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผลกระทบต่อกลไกทางการตลาด ตลอดจน
ก ากับดูแลร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ในสังกัดไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย 
   (๘)  ต้องประกอบการค้ายาสูบด้วยตนเอง 
   (๙)  ต้องมีศักยภาพในการดูแลตลาดยาสูบให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าและ
สามารถผลักดันยอดขายยาสูบให้ได้ตามเป้าหมายที ่ยสท. ก าหนด เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร 
       (๑๐)  ต้องมีความรับผิดชอบและร่วมมือแก้ไขสถานการณ์ของการค้ายาสูบ ในกรณีเกิดปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้งใดๆ ในเขตตลาดยาสูบนั้น 
 (๑๑)  ต้องจ าหน่ายยาสูบตามราคาท่ี ยสท. ก าหนด 
 (๑๒) ต้องไม่มีพฤติกรรมในการกักตนุยาสูบ เพ่ือหวังผลประโยชน์ใดๆ 
 (๑๓) ต้องสั่งซื้อยาสูบตามระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด โดยจะแจ้งระยะเวลาดังกล่าวให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 



๗ 

 

 

 

 (๑๔) ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าที่ได้ด าเนินการค้าตามปกติและสั่งซื้อยาสูบตามจ านวนหรือปริมาณ
ที่ ยสท. ก าหนด 
 (๑๕) ต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรม แผนการขายและการตลาดของ ยสท. 
 (๑๖) ต้องแจ้งปริมาณยาสูบที่จ าหน่ายในแต่ละเขตจังหวัดทุกสิ้นเดือน ภายใน ๓ (สาม) วัน เพ่ือจัดเก็บ
ภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบฟอร์มที่ ยสท. ก าหนด 
       (๑๗) ต้องรับภาระค่าจัดวางสินค้าจากการจ าหน่ายยาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด 
 (๑๘) ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งยาสูบ ตั้งแต่การขนส่งออกจากคลังสินค้าของ ยสท.  

 
ส่วนที่ ๕ 

การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการค้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) จะต้องทดลองท าการค้ายาสูบเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี 

 ข้อ ๑๕ การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ให้ประธาน
คณะกรรมการประเมิน มีหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท. ก าหนด เพ่ือติดตาม
ก ากับดูแลและประเมินผล ทุก ๖ (หก) เดือน โดยประเมินผลให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันท าการ นับถัดจาก
วันครบก าหนดการประเมินผลแต่ละราย และให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) กรณีครบก าหนด ๖ (หก) เดือนแรก ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือ 
การขายมีหนังสือแจ้งร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับต้ังแต่ผู้ว่าการทราบการประเมินผล 
   (๒) กรณีครบ ๖ เดือนหลัง ให้น าผลการค้าทั้งปีมาประเมินผล 
 กรณีผู้ประกอบการค้ารายใดผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) ให้ประธานคณะกรรมการประเมินน าเสนอผู้ว่าการผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการตลาดหรือการขายเพ่ือแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ภายใน
ระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดการทดลองท าการค้ายาสูบ โดยจัดท าเป็นสัญญา
ตามแบบท่ี ยสท. ก าหนด มีก าหนด ๕ (ห้า) ปี นับต้ังแต่วันท าสัญญา 
      กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขาย  
ท าหนังสือแจ้งผลการประเมินและการยกเลิกการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern 
Trade) พร้อมเหตุผลให้ทราบด้วย ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่แจ้งผลการประเมินและแจ้งยกเลิก ให้ร้านทดลองท าการค้ายาสูบ
ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ดังกล่าวด าเนินการค้าต่อไปจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบผลการ
ประเมินและระยะเวลายุติการจ าหน่ายยาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจาก
วันทราบผลการประเมิน 



๘ 

 

 

 

 ข้อ ๑๖ ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใดไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน หากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรและจะกระทบต่อ
การค้าของ ยสท. ให้น าเสนอผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาทดลองท าการค้ายาสูบได้เพียงหนึ่งครั้ง 
โดยระยะเวลาที่ขยายต้องไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ปี ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาต้องขออนุมัติภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการประเมินได้ประเมินผลเสร็จสิ้น 

ส่วนที่ ๖ 
  การพ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๑๗ การพ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ของ ยสท. มีดังนี้          
 (๑) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๑) หรือ (๒) 
 (๒) ถูกศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๓) ถูกยกเลิกใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
 (๔) ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประสงค์จะเลิกการเป็น
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามข้อ ๑๙ 
 (๕) ยสท. มีหนังสือยกเลิกการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ตามข้อ ๑๘ 
 การพ้นตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) ถือเป็นการพ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบ
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือยกเลิกยกเว้น (๔) ให้พ้นจากการเป็นร้าน
ทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑๙ 

 ข้อ ๑๘ การยกเลิกร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามข้อ ๑๗ (๕) 
ให้ถือหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ตามท่ี ยสท. ก าหนดตามข้อ ๑๕ 
 (๒)  เมื่อ ยสท. เปลี่ยนนโยบายวิธีการจ าหน่ายที่ไม่ต้องมีร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) ยสท. จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน 
นับถัดจากวันที่ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้รับหนังสือ การยกเลิก
ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นสิทธิของ ยสท. 
 (๓)  เมื่อกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยยาสูบหรือกฎหมายอ่ืนอันอาจมีผลเสียหายต่อ ยสท. หรือ
การค้ายาสูบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๑๒ (๓) ถึง (๘) ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบ 
      (๕)  กระท าผิดหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๑๓ ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบจนไม่สามารถด าเนินกิจการค้าร่วมกันได้ ให้ยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือน 

 



๙ 

 

 

 

  (๖)  ฝ่าฝืน ละเลย หรือละเว้นต่อหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๑๓ และส่งผลกระทบต่อกิจการค้า
ยาสูบของ ยสท. ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้วไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ครั้ง ในรอบ ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจาก
การกระท าผิดครั้งแรก      
 (๗)  ร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ฝ่าฝืนระบบช่องทางการ
จ าหน่ายข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการค้าของ ยสท. 
 การยกเลิกตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๗) ยสท. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเหตุแห่งการยกเลิกก่อน  
เว้นแต่เป็นกรณีตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ยสท. อาจมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ หากร้าน
ทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใดไม่เห็นด้วยกับเหตุยกเลิกให้มีหนังสือ
แสดงเหตุและแสดงพยานหลักฐานเพื่อขอให้ ยสท. พิจารณาทบทวนได้ 
 ค าวินิจฉัยค าขอให้ทบทวนตามวรรคสอง หรือการยกเลิกร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าการและให้ถือเป็นที่สุด 

  ข้อ ๑๙ เมื่อร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประสงค์จะเลิก
การเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ยสท. ทราบล่วงหน้า
และให้พ้นจากการเป็นร้านทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เมื่อพ้น ๙๐ (เก้าสิบ) วัน 
นับต้ังแต่วันที่ ยสท. ได้รับแจ้ง 

หมวด ๓ 
ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๒๐ ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
       (๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองท าการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
 (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๑๒ (๑) ถึง (๘) 

ส่วนที่ ๒ 
หน้าที่ของร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๒๑ หน้าที่ของร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) มีดังนี ้ 
 (๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และนโยบายของ ยสท. 
 (๒) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ (๒) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการ
ค้ายาสูบ ให้ ยสท. ทราบภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 (๓) ต้องก ากับดูแลร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายปลีก
ยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ให้ท าการค้าสอดคล้องกับระเบียบและข้อก าหนดของ ยสท. 
 (๔) ต้องมีสินค้ายาสูบคงคลังเพียงพอ 



๑๐ 

 

 

 

 (๕) ต้องดูแลไม่ให้มียาสูบเสื่อมคุณภาพวางจ าหน่ายในร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในสังกัดของตน 
 (๖) ต้องไม่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบร้านค้ายาสูบทุกประเภท ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวให้รวมถึง
การขายควบหรือขายพ่วงกับสินค้าอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผลกระทบต่อกลไกทางการตลาด ตลอดจน
ก ากับดูแลร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ในสังกัดไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย 
       (๗) ต้องประกอบการค้ายาสูบด้วยตนเอง 
 (๘) ต้องมีศักยภาพในการดูแลตลาดยาสูบให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า และ
สามารถผลักดันยอดขายยาสูบให้ได้ตามเป้าหมายที ่ยสท. ก าหนด เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร 
     (๙) ต้องมีความรับผิดชอบและร่วมมือแก้ไขสถานการณ์ของการค้ายาสูบในกรณีเกิดปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้งใดๆ ในเขตตลาดยาสูบนั้น 
 (๑๐) ต้องจ าหน่ายยาสูบตามราคาท่ี ยสท. ก าหนด 
 (๑๑) ต้องไม่มีพฤติกรรมในการกักตุนยาสูบเพื่อหวังผลประโยชน์ใด 
      (๑๒)  ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าที่ได้ด าเนินการค้าตามปกติและสั่งซื้อยาสูบตามจ านวนหรือปริมาณ
ที ่ยสท. ก าหนด 
 (๑๓) ต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรม แผนการขายและการตลาดของ ยสท. 
 (๑๔) ต้องแจ้งปริมาณยาสูบที่จ าหน่ายในแต่ละเขตจังหวัดทุกสิ้นเดือน ภายใน ๓ (สาม) วัน เพ่ือจัดเก็บ
ภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบฟอร์มที่ ยสท. ก าหนด 
 (๑๕) ต้องรับภาระค่าจัดวางสินค้าจากการจ าหน่ายยาสูบตามที่ ยสท. ก าหนด 
        (๑๖) ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งยาสูบ ตั้งแต่การขนส่งออกจากคลังสินค้าของ ยสท. 
 (๑๗) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือจ านวนร้านขายส่งช่วงยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และร้านขายปลีกยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงให้ ยสท. 
ทราบทุกเดือน 

ส่วนที่ ๓ 
การประเมินผลร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 ข้อ ๒๒ ยสท. จะท าการประเมินผลร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)  
ปีละครั้ง ทุกปี ตลอดระยะเวลาสัญญา ๕ (ห้า) ปี โดยให้ประธานคณะกรรมการประเมินจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ยสท.  ก าหนด เพ่ือติดตาม ก ากับ ดูแลและประชุมพิจารณา
ประเมินผลร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) การประเมินผลต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดการประเมินผลประจ าปีแต่ละราย โดยให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายมีหนังสือแจ้งร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าการทราบการประเมินผลร้านขายส่งยาสูบระบบการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade) 



๑๑ 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

การต่ออายุสัญญา และการพ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ข้อ ๒๓ ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่ผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการก าหนด ยสท. จะต่อสัญญาการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่  (Modern 
Trade) ต่อไปอีกคราวละ ๕ (ห้า) ปี นับต้ังแต่วันที่สัญญาเดิมสิ้นสุด  
 ในระหว่างการรอผลการประเมินหรือในระหว่างด าเนินการต่อสัญญา ให้ร้านขายส่งยาสูบระบบ
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ด าเนินการค้าต่อไปได้ โดยให้ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของ
สัญญาจนกว่าจะได้หนังสือแจ้งยุติการจ าหน่ายหรือต่อสัญญาแล้วเสร็จ 
 การต่ออายุสัญญาการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นสิทธิ
ของ ยสท. แต่ผู้เดียว ค าสั่งยกเลิกร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ให้เป็นอ านาจของ
ผู้ว่าการและให้ถือเป็นที่สุด 

 ข้อ ๒๔ การพ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ของ ยสท. 

มีดังนี ้ 

 (๑) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๑) หรือ (๒) 

 (๒) ถูกศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๓) ถูกยกเลิกใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๑ (หนึ่ง) ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

 (๔) ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประสงค์จะเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบ

ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามข้อ ๒๖ 

 (๕) ยสท. มีหนังสือยกเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามข้อ ๒๕ 

        การพ้นตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) ถือเป็นการพ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือยกเลิก ยกเว้น (๔) ให้พ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบ

การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๖ 

 ข้อ ๒๕ การยกเลิกร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามข้อ ๒๔ (๕)  

ให้ถือหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ตามหลักเกณฑ์

ที่ ยสท. ก าหนด เป็นเวลา ๒ (สอง) ปีติดต่อกัน ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดหรือการขายท าหนังสือ

แจ้งผลการประเมินและยกเลิกการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยแจ้งเหตุผล 

ให้ทราบ พร้อมยกเลิกสัญญาภายในเวลาที่ ยสท. ก าหนด ในการนี้ให้สภาพความเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการ   

ค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) สิ้นสุดลงตามก าหนดเวลาที่ ยสท. มีหนังสือแจ้งให้ทราบ 



๑๒ 

 

 

 

 ในการประเมินในปีที่ ๕ (ห้า) หากร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใด

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ได้มีการต่อสัญญาไปอีก ๕ (ห้า) ปีไว้แล้ว ถ้าปีที่ ๑ (หนึ่ง) ของสัญญาใหม่ที่ได้ต่อไว้นั้น 

ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๒ (สอง) ปีติดต่อกัน ให้ยกเลิกสัญญา โดย ยสท. จะประกอบการค้าเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 

(Modern Trade) เอง หรือคัดเลือกสรรหาผู้ประกอบการค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเป็นร้านทดลองท าการค้า

ยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern 

Trade) แทนต่อไป 

 (๒) เมื่อ ยสท. เปลี่ยนนโยบายวิธีการจ าหน่ายที่ไม่ต้องมีร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ยสท. จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจาก

วันที่ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้รับหนังสือ การยกเลิกร้านขายส่งยาสูบระบบ

การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นสิทธิของ ยสท. 

      (๓) เมื่อกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยยาสูบหรือกฎหมายอ่ืนอันอาจมีผลเสียหายต่อ ยสท.  หรือ

การค้ายาสูบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 (๔) ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๓) ถึง (๘) ซึ่ง ยสท. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบ 

 (๕) กระท าผิดหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๒๑ ซึ่ง ยสท.พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบเสียหาย

ร้ายแรงต่อกิจการค้ายาสูบจนไม่สามารถด าเนินกิจการค้าร่วมกันได้ ให้ยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือน 

     (๖) ฝ่าฝืน ละเลย หรือละเว้นต่อหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๒๑ และส่งผลกระทบต่อกิจการค้ายาสูบ

ของ ยสท. ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้วไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ครั้ง ในระยะเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับถัด

จากการกระท าผิดครั้งแรก 

         (๗) ฝ่าฝืนระบบช่องทางการจ าหน่ายข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการค้าของ ยสท. 

 การยกเลิกตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๗) ยสท. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเหตุแห่งการยกเลิกก่อน เว้นแต่

เป็นกรณีตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ยสท. อาจมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ หากร้านขายส่งยาสูบ

ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใดไม่เห็นด้วยกับเหตุยกเลิกให้มีหนังสือแสดงเหตุและแสดงพยานหลักฐาน

เพ่ือขอให้ ยสท. พิจารณาทบทวนได้ 

      ค าวินิจฉัยค าขอให้ทบทวนตามวรรคสอง หรือการยกเลิกร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าการและให้ถือเป็นที่สุด 

 ข้อ ๒๖ เมื่อร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประสงค์จะเลิกการเป็น

ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ยสท. ทราบล่วงหน้า และให้

พ้นจากการเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เมื่อพ้น ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่

วันที่ ยสท. ได้รับแจ้ง 



๑๓ 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๗  ร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่  (Modern Trade) ที่ได้ท าสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ประกอบการค้าเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ ประเภท Modern Trade ตามระเบียบโรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern 
Trade) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่  
(Modern Trade) ที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบนี้  
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

        ระเฑียร  ศรีมงคล 
(นายระเฑียร  ศรีมงคล) 

ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 
 

 


