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กฎกระทรวง 

การอนุญาตขายยาสูบ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๖๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตขายยาสูบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นรัฐวิสาหกิจไทย 
(๒) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(๓) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
ข้อ ๓ สถานที่ที่จะมีการขายยาสูบ  ต้องไม่เป็นสถานที่ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีใบอนุญาตขายยาสูบประเภทท่ี  ๑ 
 (ก) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 (ข) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ  เว้นแต่เวลา 

ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (ค) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ 
(๒) กรณีใบอนุญาตขายยาสูบประเภทท่ี  ๒ 
 ๑) กรณียาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต 
  (ก) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  (ข) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว 
  (ค) ที่ตั้ งวัด  มัสยิด  วัดบาทหลวง  หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย 

หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว 
  (ง) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ  เว้นแต่เวลา

ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหา้ปี 
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  (จ) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ 
 ๒) กรณียาสูบนอกจากยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต 
  (ก) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  (ข) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ  เว้นแต่เวลา

ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (ค) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใชใ้นการขายยาสูบ 
(๓) กรณีใบอนุญาตขายยาสูบประเภทท่ี  ๓ 
 (ก) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 (ข) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ  เว้นแต่เวลา 

ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (ค) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขายยาสูบ  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดี

ประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่จะขายยาสูบตั้งอยู่ 

ข้อ ๕ เม่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้รับคําขอใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียด 
ในคําขอ  เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอ  และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตขายยาสูบต่อไป 

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีคําสั่งออกใบอนุญาตขายยาสูบ  ให้แจ้งคําสั่ง
ดังกล่าวแก่ผู้ย่ืนคําขอใบอนุญาตตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด  และให้มารับใบอนุญาตขายยาสูบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับแจ้ง  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา  ให้ถือว่าสละสิทธิ 
การเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตขายยาสูบ  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าว 
เป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอใบอนุญาตทราบ  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมท้ังแจ้งสิทธิอุทธรณ์  
การย่ืนคําอุทธรณ์  และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 
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ข้อ ๗ ใบอนุญาตขายยาสูบให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  โดยอย่างน้อยต้องมี
ข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตขายยาสูบไว้อย่างเปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานท่ี
ที่ได้รับอนุญาตให้ขายยาสูบ 

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่แบ่งขายยาสูบ 
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบ  หรือราคาขายปลีก

แนะนําที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาสูบ  หรือผู้นํายาสูบที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 
ได้แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุยาสูบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมการขายยาสูบตามที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่ขายยาสูบที่มีการระบุหรือแสดงว่า  “ห้ามจําหน่าย”  บนแสตมป์ยาสูบ   
(๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขายยาสูบตามประเภทท่ีระบุในคําขออนุญาต 
(๗) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่กําหนดเพื่อประโยชน์ในการควบคุม

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเก่ียวกับยาสูบ  หรือบัญชีแสดงการขายยาสบู  หรือการแจ้งราคาขายปลีกยาสูบ 
(๘) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนําที่ปรากฏบนสินค้า   

ในกรณีที่มีการแสดงราคาขายปลีกแนะนําบนสินค้า  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
(๙) ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่  ๑  และประเภทท่ี  ๓  ต้องจัดทําบัญชีรับจ่าย

ยาสูบที่ขายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
นอกจากข้อกําหนดตาม  (๑)  ถึง  (๙)  แล้ว  อธิบดีอาจให้มีข้อกําหนดเก่ียวกับการขายยาสูบ 

ที่ผลิตในต่างประเทศและนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติมในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ก่อนใบอนุญาตขายยาสูบสิ้นอายุ  หากผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบผู้ใดประสงค์ 

จะขายยาสูบต่อเนื่องจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอใบอนุญาตขายยาสูบตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนด  ล่วงหน้าเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ   

ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตขาย
ยาสูบโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการใด  ๆ  ตามใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเก่ียวกับยาสูบ  
และเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในใบอนุญาต  และต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการอันเป็นความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเก่ียวกับยาสูบ  และกระทําการที่ขัดต่อเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
ณ  สถานที่ขายยาสูบที่ได้รับใบอนุญาต 
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ข้อ ๑๐ คําขอใบอนุญาตขายยาสูบที่ได้ย่ืนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้  และให้นํากฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับกับ
การอนุญาตขายยาสูบตามคําขอน้ัน 

ในกรณีที่คําขอท่ีย่ืนตามวรรคหน่ึง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอแตกต่างไปจาก 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๖๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาสูบ  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


