
 

 

 

ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
โดยที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยและการมอบให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของ
ผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 

หมวด ๑ 
การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 

ข้อ ๔ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานภายใน ยสท. ก าหนดแนวทางและ 
แผนด าเนินงาน และล าดับความส าคัญของแผนด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 
รวมทั้งก ากับเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ยสท. 

ข้อ ๕ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ ยสท. ตามภารกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการก าหนด รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใด ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลดีแก่ ยสท. อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได ้

ฉบับรวมตรวจทานเมื่อ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓  



๒ 

 
 

1ข้อ ๕/๑ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจ 
 (๑) ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ พนักงานรายเดือนตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา  
 (๒) ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ อัตราค่าจ้าง พนักงานประเภทรายวัน รายชั่วโมง และลูกจ้าง 
 ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายการบริหารอัตราก าลังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

หมวด ๒ 
การมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 

ข้อ ๖ การปฏิบัติงานบริหารกิจการของ ยสท. ที่ผู้ว่าการพึงปฏิบัติหรือด าเนินการในการ 
สั่งการอนุญาตหรือการอนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด ผู้ว่าการจะมอบอ านาจเป็นหนังสือ
ให้รองผู้ว่าการ ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ปฏิบัติการแทน 
ผู้ว่าการก็ได ้

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และมิได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทน ให้รองผู้ว่าการตามล าดับอาวุโสและอยู่ปฏิบัติงานที่ส านักงานเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 
หรือตามแต่คณะกรรมการจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 

หมวด ๓ 
การมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

ข้อ ๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ผู้ว่าการจะมอบอ านาจให้บุคคลคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนผู้ว่าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ จะตั้งไว้เฉพาะเวลาหนึ่ง 
หรือตลอดไป หรือเฉพาะกิจการอันใดอันหนึ่งเป็นครั้งคราวก็ได้ ดังนี้  

(๑) การท านิติกรรมใดๆ 
(๒) ด าเนินการใดๆ อันเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการนั้นส าเร็จได้ตาม

วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๙ ผู้รับมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการที่ได้รับมอบอ านาจนั้น ในฐานะเป็นผู้กระท า 
ในนามของ ยสท. และเป็นผู้กระท าการแทน ยสท. 

ข้อ ๑๐ ผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติกิจการที่ได้รับมอบอ านาจมานั้น
แทนมิได ้เว้นแต่ผู้ว่าการจะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเรื่องให้สามารถกระท าการนั้นได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้รับมอบอ านาจจะปฏิบัติการให้แตกต่างหรือนอกเหนือไปจากท่ีได้รับมอบอ านาจมิได้ 
หากฝ่าฝืนนอกจากจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายอันเกิดแก่ 
ยสท. เฉพาะเหตุแห่งการฝ่าฝืนนั้นด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ว่าการจะได้ให้สัตยาบันแก่การกระท านั้นภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบการฝ่าฝืน 
                                                           
1
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเฑียร ศรีมงคล, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



๓ 

 
 

ข้อ ๑๒ การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือซึ่งจะท าไว้ล่วงหน้าและเป็นการประจ าก็ได้ และ
อย่างน้อยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ชนิด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการ เช่น การขายพัสดุสิ่งของและการลงนามในเช็ค เป็นต้น 
(๒) ขอบเขตของการกระท าของผู้รับมอบอ านาจ 
(๓) ระยะเวลาแห่งการมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจวางระเบียบหรือออกค าสั่งใดๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและ 
การมอบอ านาจเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 (ลงชื่อ)  พลโท    สุรไกร จัตุมาศ 

(สุรไกร จัตุมาศ) 
ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นฉบับ/คู่ฉบับ  - (เก็บ) กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ ส านักกฎหมาย 
ส าเนา   
เพื่อทราบและปฏิบัติ - คณะท างานฯ ทุกท่าน 
                  เรียน -    ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  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  ฝ่ายโรงงานผลิตาสูบ ๕  ฝ่ายการพิมพ์   
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักป้องกับบุหรี่ผิดกฎหมาย  ส านักงบประมาณ   
 ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
 ส านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ 
 ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ส านักงานใหญ่ คลองเตย 
  

 คณะท างานฯ   ร่าง 
มธุรส  พิมพ์ 

บุศรินทร์  ตรวจ 
  อ วรรณี พิมพ์ 



๔ 

 
 

หมายเหตุ 

๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

- เหตุที่แก้ไข เนื่องจาก พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗ (๖) ก าหนดให้

คณะกรรมการ ยสท. มีหน้าที่และอ านาจออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินผล

งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือลดเงินเดือน วินัยและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ

ทางวินัยการออกจากต าแหน่ง ตลอดจนการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน ๆ ของ

พนักงานและลูกจ้างและ มาตรา ๒๓ (๑) ก าหนดให้ผู้ว่าการมีอ านาจ บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด

เงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย และกิจการอ่ืนด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง  ตาม

ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการ ยสท. ก าหนด ซึ่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการ

มอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้ก าหนดอ านาจของผู้ว่าการให้มีอ านาจก าหนดต าแหน่ง

อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ดังนั้น เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานและลดภาระในการน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการ ยสท. จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อ่ืน

ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ผู้ว่าการมีอ านาจปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังพนักงาน

ประเภทรายวัน รายชั่วโมง และลูกจ้าง รวมถึงพนักงานรายเดือนตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา และมีอ านาจก าหนด

อัตราค่าจ้างของพนักงานประเภทรายวัน รายชั่วโมง และลูกจ้าง 

 

 

  
 
 

 


