
ประกาศการยาสูบแหงประเทศไทย 
เรื่อง   โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  และสถานท่ีติดตอ 

เพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของการยาสูบแหงประเทศไทย 
 

 

ดวย  การยาสูบแหงประเทศไทย  พิจารณาแลวเห็นเปนการสมควรใหยกเลิก  ประกาศโรงงานยาสูบ  

กระทรวงการคลัง  เรื่อง  โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  และสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับ

ขอมูลขาวสารของโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  ฉบับลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เนื่องจาก 

การยาสูบแหงประเทศไทยไดปรับเปล่ียนสถานะเปนนิติบุคล  ประกอบกับขอมูลและรายละเอียด 

ของประกาศฯ  มีการเปล่ียนแปลงแตกตางไปจากเดิม  ตลอดจนเพ่ือใหขอมูลขาวสารของการยาสูบ 

แหงประเทศไทย  เปนขอมูลที่ถูกตอง  และเปนปจจุบัน  สําหรับใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น 

การยาสูบแหงประเทศไทย  จึงขอยกเลิกประกาศฯ  ดังกลาวขางตน  และเห็นควรใหใช

ประกาศฉบับนี้แทนดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตอนที ่ ๑ 

การอํานวยการ  และการบรหิารงาน 
 

 

การยาสูบแหงประเทศไทย  เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีผูวาการการยาสูบ 

แหงประเทศไทย  เปนผูบริหารสูงสุด  รับผิดชอบการบริหารงาน  โดยมีการอํานวยการและการบริหารงาน  ดังนี้ 

 ๑.  การอํานวยการ 

 ๑.๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  เรียกวา  “คณะกรรมการ

การยาสูบแหงประเทศไทย”  ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินเกาคน   

 ๑.๒  คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบวางนโยบาย 

และควบคุมดูแลในกิจการโดยท่ัวไปของการยาสูบแหงประเทศไทย   

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



๒. การบริหารงาน 

 ๒.๑ คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยเปนผูแตงตั้งผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย

เปนหัวหนาบริหารงาน  ใหมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม  กํากับดูแล  กําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ใหสอดคลองเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย 

 ๒.๒ ในการบริหารงานของผูวาการ  ใหมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงาน 

การยาสูบแหงประเทศไทยท้ังส้ิน  และใหเปนไปตามกฎหมายนโยบายของกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  

ระเบียบขอบังคับประกาศและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด  หากจําเปนตองจัดใหมีระเบียบ 

วาดวยการปฏิบัติอื่นใด  สําหรับเปนบรรทัดฐานในการบริหารงานของการยาสูบแหงประเทศไทย   

ผูวาการจะตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย  กอนประกาศใช   

 ๒.๓ ในการบริหารงานของผูวาการ  จะมีรองผูวาการอีกจํานวน  ๖  คน  คือ  รองผูวาการ

ดานบริหาร  รองผูวาการดานการผลิต  รองผูวาการดานบริหารจัดการผลิต  รองผูวาการดานการตลาด  

รองผูวาการดานใบยา  และรองผูวาการดานพัฒนาธุรกิจ  (เฉพาะตัว)  เพ่ือชวยเหลือผูวาการในการบริหารงาน  

มีการจัดสวนงาน  ดังนี้ 

  ๒.๓.๑  สวนงานที่ขึ้นตรงตอผูวาการ  ประกอบดวย 

   ๒.๓.๑.๑  ฝายตรวจสอบภายใน 

   ๒.๓.๑.๒  ฝายอํานวยการและส่ือสารองคกร 

   ๒.๓.๑.๓  สํานักคุณภาพความปลอดภัย  และส่ิงแวดลอม 

   ๒.๓.๑.๔  ผูตรวจการ  (ไมมีฐานะเปนสวนงาน)   

  ๒.๓.๒ กลุมภารกิจดานบริหาร  ประกอบดวย 

   ๒.๓.๒.๑ ฝายทรัพยากรบุคคล 

   ๒.๓.๒.๒ ฝายบัญชีและการเงิน 

   ๒.๓.๒.๓ ฝายบริการกลาง 

   ๒.๓.๒.๔ ฝายยุทธศาสตรองคกร 

   ๒.๓.๒.๕ สํานักงบประมาณ 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



   ๒.๓.๒.๖ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๓.๒.๗ สํานักกฎหมาย 

  ๒.๓.๓ กลุมภารกิจดานการผลิต  ประกอบดวย 

   ๒.๓.๓.๑ ฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๓ 

   ๒.๓.๓.๒ ฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๔ 

   ๒.๓.๓.๓ ฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๕ 

   ๒.๓.๓.๔ สํานักงานโครงการยายโรงงานผลิตยาสูบ  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ๒.๓.๓.๕ สวนงานโครงการยายโรงงานผลิตยาสูบ  สํานักงานใหญ  คลองเตย   

  ๒.๓.๔ กลุมภารกิจดานบริหารจัดการผลิต  ประกอบดวย 

   ๒.๓.๔.๑ ฝายวิศวกรรมและพัฒนา 

   ๒.๓.๔.๒ ฝายวิจัยและพัฒนา 

   ๒.๓.๔.๓ ฝายวางแผนการผลิต 

   ๒.๓.๔.๔ ฝายจัดหาและรักษาพัสดุ 

   ๒.๓.๔.๕ ฝายการพิมพ 

  ๒.๓.๕ กลุมภารกิจดานการตลาด  ประกอบดวย 

   ๒.๓.๕.๑ ฝายตลาด 

   ๒.๓.๕.๒ ฝายขาย 

   ๒.๓.๕.๓ ฝายการแพทย 

   ๒.๓.๕.๔ สํานักปองกันบุหรี่ผิดกฎหมาย 

  ๒.๓.๖ กลุมภารกิจดานใบยา  ประกอบดวย 

   ๒.๓.๖.๑ ฝายใบยา 

   ๒.๓.๖.๒ สายงานผูชํานาญการปรุง  (ไมมีฐานะเปนสวนงาน) 

   ๒.๓.๖.๓ สายงานผูชํานาญการใบยา  (ไมมีฐานะเปนสวนงาน) 

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



ตอนที ่ ๓ 

ขอบเขตหนาที่ความรบัผิดชอบของแตละสวนงาน  ตามโครงสรางและการจัดสวนงาน 

ในการบริหารงานการยาสูบแหงประเทศไทย 
 

 

๑. สวนงานท่ีขึ้นตรงตอผูวาการ 

 ๑.๑ ฝายตรวจสอบภายใน  มีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๑.๑.๑ มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อมั่น  ประกอบดวย   

การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานการประเมินความเพียงพอของนโยบาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ   

การบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแหงประเทศไทย

วามีความเพียงพอ  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานเกี่ยวกับ 

ระบบการควบคุมภายใน  การสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี  และกฎระเบียบ  ขอบังคับ 

  ๑.๑.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๑.๑.๒.๑ กองธุรการ 

   ๑.๑.๒.๒ ผูตรวจสอบ 

 ๑.๒ ฝายอํานวยการและส่ือสารองคกร  มีผูอํานวยการฝายอํานวยการและส่ือสารองคกร   

เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๑.๒.๑ มีหน าที่ รั บ ผิดชอบ  ดํ า เนินง านด าน เลขานุ การ   งานสารบรรณ   

งานประชาสัมพันธ  งานการประชุมและรายงาน  รวมท้ังงานในสวนท่ีเปนกิจกรรมของผูวาการ   

รองผูวาการ  ผูตรวจการ  ผูชํานาญการปรุง  และผูชํานาญการใบยา  ตลอดจนมีหนาที่รับผิดชอบงาน

หรือกิจกรรมตาง ๆ  ที่ไมไดกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด 

  ๑.๒.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๑.๒.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๑.๒.๒.๒ กองเลขานุการ 

 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



   ๑.๒.๒.๓ กองการประชุม 

   ๑.๒.๒.๔ กองส่ือสารองคกร 

   ๑.๒.๒.๕ กองสงเสริมภาพลักษณ  

 ๑.๓ สํานักคุณภาพความปลอดภัย  และส่ิงแวดลอม  มีหัวหนาสํานักคุณภาพความปลอดภัย  

และส่ิงแวดลอม  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๑.๓.๑ มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม  ดูแล  สงเสริมและสนับสนุนงานดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  งานดานส่ิงแวดลอม  และงานดานพัฒนาคุณภาพงาน

ของการยาสูบแหงประเทศไทย  ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

  ๑.๓.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๑.๓.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๑.๓.๒.๒ กองพัฒนาคุณภาพงาน 

   ๑.๓.๒.๓ กองความปลอดภัย 

   ๑.๓.๒.๔  กองส่ิงแวดลอม 

 ๑.๔ ผูตรวจการ  มีหนา ท่ีรับผิดชอบตรวจตรา  ดูแลกิจการของสวนงานตาง  ๆ   

ตามที่ผูวาการมอบหมาย  และใหประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  ในการดูแลการดําเนินงานในสถานท่ี  

รวมทั้งดูแลความเรียบรอยบริเวณสถานที่ตั้งของสวนงานนั้น  และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยไมมีฐานะเปนสวนงาน 

๒. กลุมภารกิจดานบริหาร 

 ๒.๑ ฝายทรัพยากรบุคคล  มีผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๒.๑.๑ มีหนาที่ รับผิดชอบวางแผน  อํานวยการ  กํากับการ  ประสานงาน   

ในการบริหารบุคคลดําเนินการวางแผนกําลังคนและสรรหาบุคลากร  การจัดทําและควบคุมอัตรากําลัง  

ตลอดจนการปรับปรุงองคกร  และระบบงานใหเหมาะสม  การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน   

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคล  งานผลประโยชนตอบแทนในดาน   

การบริหารเงินเดือนและคาจาง  การสวัสดิการ  การบริหารแรงงานสัมพันธ  และงานวินัยและรองทุกข 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



  ๒.๑.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๑.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๒.๑.๒.๒ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล 

   ๒.๑.๒.๓ กองบริหารผลตอบแทน 

   ๒.๑.๒.๔ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   ๒.๑.๒.๕ กองบุคลากรสัมพันธ 

   ๒.๑.๒.๖ กองทุนสํารองเล้ียงชีพการยาสูบแหงประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแลว 

 ๒.๒ ฝายบัญชีและการเงิน  มีผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๒.๒.๑  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ  บริหารงานดานบัญชี  การเงิน  การธนาคาร  

การจัดหาแหลงเงินทุน  และพัสดุ  ตนทุนการผลิต  การประกันภัย  การตรวจสอบบัญชี  การบริหาร

เงินเดือนและคาจาง  ตลอดจนวางระบบและควบคุมการจัดทําบัญชีการเงิน  บัญชีตนทุน  และโครงการตาง ๆ  

รวมทั้งรับผิดชอบการวิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงานการพยากรณภาวะทางเศรษฐกิจ  พฤติกรรม 

และแนวโนมของราคาตนทุน  กําไร  ปริมาณการใช  อัตราการสูญเสียและระดับคงคลังของวัตถุดิบ  

รวมทั้งปจจัยการผลิตตาง ๆ   

  ๒.๒.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๒.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๒.๒.๒.๒ กองบัญชีประมวล 

   ๒.๒.๒.๓ กองบริหารตนทุน 

   ๒.๒.๒.๔ กองบัญชีรายไดและภาษี 

   ๒.๒.๒.๕ กองบริหารการเงิน 

   ๒.๒.๒.๖ กองบัญชีตรวจจาย 

   ๒.๒.๒.๗ กองรับและจายเงิน 

 ๒.๓ ฝายบริการกลาง  มีผูอํานวยการฝายบริการกลาง  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๒.๓.๑ มีหนาที่รับผิดชอบ  งานดานการรักษาความปลอดภัย  งานบริการยานพาหนะ

ของการยาสูบแหงประเทศไทย  งานดูแลอาคารสถานท่ีภายในการยาสูบแหงประเทศไทย   

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



  ๒.๓.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๓.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๒.๓.๒.๒ กองรักษาความปลอดภัย 

   ๒.๓.๒.๓ กองบริการยานพาหนะ 

   ๒.๓.๒.๔ กองการสถานที่ 

 ๒.๔ ฝายยุทธศาสตรองคกร  มีผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรองคกร  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๒.๔.๑ มีหนาท่ีรับผิดชอบศึกษาถึงความเปนไปไดของโครงการลงทุน  หรือโครงการริเริ่มใหม ๆ   

ในเชิงธุรกิจเพ่ือการขยายงานธุรกิจปจจุบนั  หรือการขยายไปสูธรุกิจใหม  หรือตลาดใหมเพ่ือใหการยาสูบ 

แหงประเทศไทย  มีทางเลือก  และมีโอกาสในการเพ่ิมรายไดและเติบโตในธุรกิจตอไปในอนาคต  

ประสานงานในการจัดทําแผนวิสาหกิจ  แผนงาน/โครงการ  แผนปฏิบัติการ  การประเมินผล 

และเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตลอดจนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผน  และการตัดสินใจ

ของฝายบริหาร  พรอมทั้งจัดทําระบบมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  ระบบบริหารความเส่ียง  ระบบควบคุมภายใน  

ระบบประเมินคุณภาพองคกร   

  ๒.๔.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๔.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๒.๔.๒.๒ กองแผนยุทธศาสตร 

   ๒.๔.๒.๓ กองระบบประเมินคุณภาพองคกร 

   ๒.๔.๒.๔ กองบริหารความเส่ียง 

 ๒.๕ สํานักงบประมาณ  มีหัวหนาสํานักงบประมาณ  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๒.๕.๑ มีหนาที่รับผิดชอบวางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  จัดทํางบประมาณ  

บริหาร  ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลการใชงบประมาณของสวนงานตาง ๆ  รวมท้ังวิเคราะห   

และพัฒนาระบบการงบประมาณของการยาสูบแหงประเทศไทย 

  ๒.๕.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๕.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



   ๒.๕.๒.๒ กองงบประมาณ 

   ๒.๕.๒.๓ กองบริหารและควบคุมงบประมาณ 

   ๒.๕.๒.๔ กองวิเคราะหและประเมินผล 

   ๒.๕.๒.๕ กองกํากับติดตามและพัฒนาระบบงบประมาณ 

 ๒.๖ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหัวหนาสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๒.๖.๑ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริการความเชี่ยวชาญทั้งทางดานการใหบริการ

ระบบงานสารสนเทศ  และบริการจัดเตรียมขอมูลประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  รวมทั้ง 

การใชอุปกรณสํานักงานดวยระบบการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส  หรือระบบการส่ือสารติดตอทางไกล

เพ่ือสนับสนุนฝายบริหารใหมีขอมูลที่ทันสมัย  รวดเร็วและพอเพียงตอการวางแผนและควบคุม

ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  อาทิ  การตลาดและการจัดจําหนาย  การผลิต  การจัดหา 

และคลังสินคา  การจัดการดานบัญชีและการเงิน  และการจัดการ  ดานทรัพยากรบุคคล  เปนตน 

  ๒.๖.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๖.๒.๑ กองวิเคราะหสารสนเทศ 

   ๒.๖.๒.๒ กองพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   ๒.๖.๒.๓ กองพัฒนาระบบสนับสนุน 

   ๒.๖.๒.๔ กองเทคนิคและเครือขาย 

   ๒.๖.๒.๕ กองแผนงานสารสนเทศ 

 ๒.๗ สํานักกฎหมาย  มีหัวหนาสํานักกฎหมาย  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๒.๗.๑ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   

และคําส่ังของการยาสูบแหงประเทศไทย  ใหคําปรึกษาดานวิชาการกฎหมาย  ปญหากฎหมาย 

และระเบียบแกหนวยงานในการยาสูบแหงประเทศไทย  ตีความวินิจฉัยขอกฎหมาย  ดําเนินคดี   

และการจัดทําสัญญา  รวมถึงการประสานงานกับหนวยราชการในกรณีที่มีปญหาขอกฎหมาย 

และระเบียบเกิดขึ้น 

 

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



  ๒.๗.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๒.๗.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๒.๗.๒.๒ กองนิติการ 

   ๒.๗.๒.๓ กองสัญญา 

   ๒.๗.๒.๔ กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ 

๓. กลุมภารกิจดานการผลิต 

 ๓.๑ ฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๓  มีผูอํานวยการฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๓  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๓.๑.๑ มีหนาที่รับผิดชอบตอเปาหมายและแผนการปฏิบัติการผลิตบุหรี่ใหไดผลผลิต

และคุณภาพสูงสุด  โดยมีคาใชจายต่ําสุด  ดูแลรักษาเครื่องจักร  วิเคราะหขอมูล  ควบคุม/พัฒนา   

และประสานงาน  ทั้งหนวยงานภายนอกและภายใน  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๑.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๓.๑.๒.๑ งานธุรการ  ๓ 

   ๓.๑.๒.๒ กองการยาเสนพอง  ๓ 

   ๓.๑.๒.๓ กองการใบยา  ๓ 

   ๓.๑.๒.๔ กองการมวนและบรรจุ  ๓ 

   ๓.๑.๒.๕ กองซอมบํารุง  ๓ 

 ๓.๒ ฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๔  มีผูอํานวยการฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๔  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๓.๒.๑ มีหนาที่รับผิดชอบตอเปาหมายและแผนการปฏิบัติการผลิตบุหรี่ใหไดผลผลิต

และคุณภาพสูงสุด  โดยมีคาใชจายต่ําสุด  ดูแลรักษาเครื่องจักร  วิเคราะหขอมูล  ควบคุม/พัฒนา   

และประสานงาน  ทั้งหนวยงานภายนอกและภายใน  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



  ๓.๒.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๓.๒.๒.๑ งานธุรการ  ๔ 

   ๓.๒.๒.๒ กองการใบยา  ๔ 

   ๓.๒.๒.๓ กองการมวนและบรรจุ  ๔ 

   ๓.๒.๒.๔ กองซอมบํารุง  ๔ 

 ๓.๓ ฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๕  มีผูอํานวยการฝายโรงงานผลิตยาสูบ  ๕  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๓.๓.๑ มีหนาที่รับผิดชอบตอเปาหมายและแผนการปฏิบัติการผลิตบุหรี่ใหไดผลผลิต

และคุณภาพสูงสุด  โดยมีคาใชจายต่ําสุด  ดูแลรักษาเครื่องจักร  วิเคราะหขอมูล  ควบคุม/พัฒนา   

และประสานงาน  ทั้งหนวยงานภายนอกและภายใน  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๓.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๓.๓.๒.๑ งานธุรการ  ๕ 

   ๓.๓.๒.๒ กองการใบยา  ๕ 

   ๓.๓.๒.๓ กองการมวนและบรรจุ  ๕ 

   ๓.๓.๒.๔ กองซอมบํารุง  ๕ 

 ๓.๔ สํานักงานโครงการยายโรงงานผลิตยาสูบ  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มีหัวหนาสํานักงานโครงการฯ  เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน 

  ๓.๔.๑ มีหนาที่รับผิดชอบในการชวยรองผูวาการดานการผลิต  ควบคุมงาน 

ดานการกอสรางอาคาร  และระบบในอาคาร  งานภูมิสถาปตยกรรม  ระบบสาธารณูปโภค   

และระบบเสริมการผลิต  รวมถึงงานดานธุรการ  ฯลฯ  ของโครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหม  

ณ  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๓.๔.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ประกอบดวย  วิศวกร

ประจําสํานักงานฯ 

 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 ๓.๕ สวนงานโครงการยายโรงงานผลิตยาสูบ  สํานักงานใหญ  คลองเตย  มีหัวหนา 

สวนงานโครงการฯ  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๓.๕.๑ มีหนาที่รับผิดชอบในการชวยรองผูวาการดานการผลิต  ควบคุมดูแล 

การดําเนินงานดานธุรการของสวนงานโครงการยายโรงงานผลิตยาสูบ  สํานักงานใหญ  คลองเตย   

เชน  งานดานเอกสาร  ระบบสารบรรณ  จัดทํางบประมาณประจําป  กํากับดูแลบัญชีทรัพยสิน   

ติดตอประสานงานและจัดประชุมกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกการยาสูบ 

แหงประเทศไทย  ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน  และสรุปผลการดําเนินงานท้ังโครงการ   

เสนอรองผูวาการดานการผลิต 

  ๓.๕.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ประกอบดวย  กองบริหารทั่วไป 

 ๔. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการผลิต 

 ๔.๑ ฝายวิศวกรรมและพัฒนา  มีผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและพัฒนา  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๔.๑.๑ มีหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม  และสถาปตยกรรม  

การผลิต  การจัดหา  การใหบริการ  การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องกล  อุปกรณการผลิตพลังงาน

และสาธารณูปโภคการซอมบํารุงดูแล  อาคาร  ส่ิงปลูกสราง  และบริเวณที่เปนทรัพยสินโรงงานยาสูบ  

การวางแผนการซอมบาํรุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องกล  อุปกรณการผลิต  และการผลิต  การจัดหาอะไหล

ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ  ใหสอดคลองกับแผนงานการผลิตบุหรี่ของการยาสูบแหงประเทศไทย  

ตลอดจนการรับจางดําเนินการใหกับสวนงานภายนอก 

  ๔.๑.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๔.๑.๒.๑ กองธุรการ 

   ๔.๑.๒.๒ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล 

   ๔.๑.๒.๓ กองผลิตชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณ 

   ๔.๑.๒.๔ กองซอมบํารุงเครื่องจักร 

   ๔.๑.๒.๕ กองซอมบํารุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค 

   ๔.๑.๒.๖ กองควบคุมการกอสรางและสํารวจ 

   ๔.๑.๒.๗ กองพัฒนาระบบวิศวกรรม 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 ๔.๒ ฝายวิจัยและพัฒนา  มีผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๔.๒.๑ มีหนาที่รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑบุหรี่  ใบยา  สารปรุง  วัสดุหอมวน  

บรรจุภัณฑ  เทคนิคการผลิต  และทําหนาที่ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิต  

ตลอดจนการควบคุมคุณภาพบุหรี่สําเร็จรูป  รวมท้ังการใหบริการดานวิชาการท่ีเกี่ยวกับบุหรี่  วัตถุดิบตาง ๆ  

และดานวิทยาศาสตร  แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๔.๒.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๔.๒.๒.๑ กองธุรการและบริการขอมูล 

   ๔.๒.๒.๒ กองวิเคราะหวัตถุหอมวน 

   ๔.๒.๒.๓ กองวิเคราะหผลิตภัณฑยาสูบ 

   ๔.๒.๒.๔ กองทดลอง 

   ๔.๒.๒.๕ กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

   ๔.๒.๒.๖ กองวิเคราะหสารจากการเผาไหมบุหรี่ 

 ๔.๓ ฝายวางแผนการผลิต  มีผูอํานวยการฝายวางแผนการผลิต  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๔.๓.๑ มีหนาที่รับผิดชอบวางแผนดานวัตถุดิบ  และแผนการผลิตรายผลิตภัณฑ 

ใหมีเพียงพอตามประมาณการจําหนายและพัฒนาคุณภาพในสวนที่เปนองคประกอบของผลิตภัณฑ   

และผลิตภัณฑสําเร็จรูปเพ่ือใหเปนที่พึงพอใจของกลุมภารกิจดานการตลาดและผูบริโภค   

  ๔.๓.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๔.๓.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๔.๓.๒.๒ กองวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ 

   ๔.๓.๒.๓ กองพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 

 ๔.๔ ฝายจัดหาและรักษาพัสดุ  มีผูอํานวยการฝายจัดหาและรักษาพัสดุ  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๔.๔.๑ มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานจัดหา  และเก็บรักษาพัสดุ  ทั้งจากในประเทศ  

และตางประเทศ  สําหรับใชในการผลิตบุหรี่  พัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานของสวนงานตาง ๆ   

ของการยาสูบแหงประเทศไทย  อะไหลเครื่องจักรตาง ๆ  รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนขนสง  

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



และควบคุมการปฏิบัติงานขนสงพัสดุใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  

เพ่ือสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของการยาสูบแหงประเทศไทย 

  ๔.๔.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๔.๔.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๔.๔.๒.๒ กองจัดหาในประเทศ 

   ๔.๔.๒.๓ กองจัดหาตางประเทศและออกของ 

   ๔.๔.๒.๔ กองคลังสินคา 

   ๔.๔.๒.๕ กองบริหารพัสดุ 

   ๔.๔.๒.๖ กองขนสง  

 ๔.๕ ฝายการพิมพ  มีผูอํานวยการฝายการพิมพ  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๔.๕.๑ มีหนาที่รับผิดชอบงานออกแบบบรรจุภัณฑยาสูบ  และวัสดุหอมวนตาง ๆ  

ตามความตองการของฝายตลาดและเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  จัดพิมพบรรจุภัณฑ 

และส่ิงพิมพตาง ๆ  ที่ใชในกิจการของการยาสูบแหงประเทศไทย  รวมทั้งกํากับดูแลการซอมบํารุงรักษา

เครื่องพิมพและอุปกรณของฝายการพิมพ 

  ๔.๕.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๔.๕.๒.๑ กองธุรการ 

   ๔.๕.๒.๒ กองเตรียมการพิมพ 

   ๔.๕.๒.๓ กองพิมพ 

   ๔.๕.๒.๔ กองซอมและรักษาพัสดุ 

๕. กลุมภารกิจดานการตลาด 

 ๕.๑ ฝายตลาด  มีผูอํานวยการฝายตลาด  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๕.๑.๑ มีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานการตลาดทั้งหมดของการยาสูบแหงประเทศไทย   

โดยจัดทําแผนพัฒนาการตลาดของการยาสูบแหงประเทศไทยในระยะยาวใหสัมพันธกับความตองการของผูบริโภค  

พัฒนากลยุทธการตลาด  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  และดานสงเสริม 

การจําหนายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการตลาด  จัดทําและประสานแผนงานการตลาดประจําป   

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



และสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑตราตาง ๆ   โดยควบคุมแผนปฏิบัติการทางการตลาด  และการดําเนินงานตาง  ๆ 

ของฝายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนคณะทํางานหนวยธุรกิจท่ีมีกลยุทธรวม  ท่ีไดรับการแตงตั้ง

เพ่ือพิจารณาหรือปรับปรุงธุรกิจของการยาสูบแหงประเทศไทย  หรือโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๕.๑.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๕.๑.๒.๑ กองบริหารท่ัวไป 

   ๕.๑.๒.๒ กองจัดการผลิตภัณฑ 

   ๕.๑.๒.๓ กองพัฒนาการตลาด 

   ๕.๑.๒.๔ กองบริหารชองทางการจําหนาย 

   ๕.๑.๒.๕ กองส่ือสารการตลาด 

 ๕.๒ ฝายขาย  มีผูอํานวยการฝายขาย  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๕.๒.๑ มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธการขาย  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของการยาสูบแหงประเทศไทยในการเพ่ิมยอดขาย  โดยทํางานรวมอยางใกลชิดกับฝายตลาด 

และฝายวางแผนการผลิต  กําหนดกลยุทธการขายในภาวการณกีดกันจากกฎหมายและการตอตาน 

การสูบบุหรี่จากหนวยงานของรัฐ  องคกรพัฒนาการเอกชนและผูบริโภค  โดยการรักษาฐานลูกคาเดิม  

และเพ่ิมชองทางการขายเพ่ือหาลูกคาใหม  รับผิดชอบศูนยขอมูลลูกคาและสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

ควบคุมการวางแผนกลยุทธการขาย  การปฏิบัติการขาย  ควบคุมการจัดทําแผนการขาย  การบริหารลูกคาสัมพันธ  

การควบคุมคลังสินคาและการกระจายสินคา 

  ๕.๒.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๕.๒.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 

   ๕.๒.๒.๒ กองบริหารขาย 

   ๕.๒.๒.๓ กองปฏิบัติการขาย 

   ๕.๒.๒.๔ กองคลังผลิตภัณฑ 

   ๕.๒.๒.๕ กองวางแผนกลยุทธการขาย 

   ๕.๒.๒.๖ กองลูกคาสัมพันธ 

 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 ๕.๓ ฝายการแพทย  มีผูอํานวยการฝายการแพทย  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๕.๓.๑ มีหนาที่รับผิดชอบใหการรักษาพยาบาล  และปองกันโรคแกพนักงาน  ครอบครัว  

และบุคคลภายนอกตามระเบียบวาดวยการรักษาพยาบาลของการยาสูบแหงประเทศไทยกําหนดไว  

ตรวจสุขภาพประจําป  ตรวจสุขภาพผูสูงอายุเฉพาะพนักงาน  และตรวจรางกายผูสมัครเขาทํางานใหม  

โดยมีโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  เปนศูนยกลางในการใหบริการ   

ซึ่งมีเตียงรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลไดประมาณ  ๑๒๐  เตียง   

  ๕.๓.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๕.๓.๒.๑ กองธุรการ 

   ๕.๓.๒.๒ กองบัญชีและการเงิน 

   ๕.๓.๒.๓ กองอายุรกรรม 

   ๕.๓.๒.๔ กองศัลยกรรม 

   ๕.๓.๒.๕ กองสูตินรีเวช 

   ๕.๓.๒.๖ กองทันตกรรม 

   ๕.๓.๒.๗ กองพยาธิวิทยา 

   ๕.๓.๒.๘ กองจักษุ  โสต  ศอ  นาสิก 

   ๕.๓.๒.๙ กองกุมารเวช 

   ๕.๓.๒.๑๐ กองรังสี 

   ๕.๓.๒.๑๑ กองเภสัชกรรม 

   ๕.๓.๒.๑๒ กองพยาบาล 

 ๕.๔ สํานักปองกันบุหรี่ผิดกฎหมาย  มีหัวหนาสํานักปองกันบุหรี่ผิดกฎหมาย  เปนผูรับผิดชอบ 

การบริหารงาน 

  ๕.๔.๑ สายงานการบังคับบัญชาขึ้นตรงรองผูวาการดานการตลาด  และอยูภายใต

การกํากับดูแลดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการกําหนดนโยบายปองกันและปราบปราม

การปลอมแปลงบุหรี่  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับผิดชอบงานดานการปองกันและปราบปราม 

การลักลอบคาบุหรี่ผิดกฎหมายทุกประเภท  ควบคุมการแพรกระจายของการคาบุหรี่ผิดกฎหมาย   

และสกัดกั้นไมใหบุหรี่ดังกลาวแทรกเขาสูตลาด 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



  ๕.๔.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๕.๔.๒.๑ กองธุรการ 

   ๕.๔.๒.๒ งานปองกันและปราบปราม 

๖. กลุมภารกิจดานใบยา 

 ๖.๑ ฝายใบยา  มีผูอํานวยการฝายใบยา  เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๖.๑.๑ มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมพัฒนาคุณภาพใบยา  แนะนําสงเสริมการผลิต  

และการจัดหาใบยาสูบในประเทศ  ดําเนินการเกี่ยวกับจัดอัตราสวนผสมของใบยาชนิดตาง ๆ  การแยกกาน

และอบใบยา  เวอรยิเนียร  เบอรเลย  การทําความสะอาดใบยาเตอรกิช  การบรรจุหีบหอใบยา   

ดูแลรักษาใบยาท่ีอบแลว  ซึ่งเก็บรักษาที่โกดังเก็บใบยาในสวนภูมิภาค  ตลอดจนควบคุมการขนสงใบยา

มายังการยาสูบแหงประเทศไทย   

  ๖.๑.๒ โครงสรางและการจัดสวนงานในการบริหารงาน  ดังนี้ 

   ๖.๑.๒.๑ กองธุรการ 

   ๖.๑.๒.๒ กองมาตรฐานใบยา 

   ๖.๑.๒.๓ กองจัดการใบยาและพัสดุไร 

   ๖.๑.๒.๔ กองประสานงานภูมิภาค 

   ๖.๑.๒.๕ สํานักงานยาสูบ  มี  ๘  แหง  ไดแก  สํานักงานยาสูบเชียงใหม  เชียงราย  

สุโขทัย  แพร  บานไผ  เพชรบูรณ  นครพนม  หนองคาย  แตละสํานักงานมีสวนงานในความรับผิดชอบ

กํากับดูแล  ประกอบดวย 

    ๑) กองธุรการและบัญชี 

    ๒) กองจัดหาใบยา 

   ๖.๑.๒.๖ โรงอบใบยาเดนชัย  มีสวนงานในความรับผิดชอบกํากับดูแล  ประกอบดวย 

    ๑) กองธุรการและบัญชี 

    ๒) กองอบใบยา 

    ๓) กองซอมบํารุงรักษา 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



   ๖.๑.๒.๗ สถานีทดลองยาสูบแมโจ  มีสวนงานในความรับผิดชอบกํากับดูแล  

ประกอบดวย 

    ๑) กองธุรการและบัญชี 

    ๒) กองเกษตรกรรม 

    ๓) กองดินและปุย 

    ๔) กองกีฏวิทยา 

    ๕) กองโรควิทยา 

    ๖) กองเกษตรวิศวกรรม 

 ๖.๒ สายงานผูชํานาญการปรุง/สายงานผูชํานาญการใบยา 

  มีหนาที่รับผิดชอบศึกษา  วิจัยและพัฒนา  คิดคน  กําหนด  และปรับปรุงสูตรบุหรี่ 

รสตาง ๆ  ทุกตรา  ทดลองออกผลิตภัณฑตามนโยบายของการยาสูบแหงประเทศไทย  รวมทั้ง 

ใหคําปรึกษาเสนอแนะตอผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย  เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพบุหรี่  ไมมีฐานะ

เปนสวนงาน  และไมมีการจัดแบงสวนงานยอย ๆ  โดยอยูในความรับผิดชอบของรองผูวาการดานใบยา 

ตอนที ่ ๔ 

สถานทีต่ิดตอเพ่ือขอรบัขอมลูขาวสารราชการของการยาสูบแหงประเทศไทย 
 

 

การติดตอขอคําแนะนํา  หรือขอรับขอมูลขาวสารของการยาสูบแหงประเทศไทย  ติดตอไดท่ี  

ศูนยขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ  กองส่ือสารองคกร  ฝายอํานวยการและส่ือสารองคกร  การยาสูบ 

แหงประเทศไทย  เลขที่  ๑๘๔  ถนนพระราม  ๔  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  

โทรศัพท  ๐-๒๒๒๙-๑๐๐๐  โทรสาร  ๐-๒๒๒๙-๑๒๙๙,  E-mail  :  info_ttm@thaitobacco.or.th  

หรือ  www.thaitobacco.or.th 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ดาวนอย  สุทธนิิภาพันธ 

ผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย 

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒


