
ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 

เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน และสถานที่ติดต่อ 
เพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

---------------------------------- 
 ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรให้ปรับปรุง และแก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน และ
สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งมีสถานที่ตั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ (ยสท.)
และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา (ยสท.อยุธยา) ตลอดจนเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของ ยสท.     
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย จึงขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น และเห็นควรให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ 
การอ านวยการ และการบริหารงาน 

---------------------------------- 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีผู้ ว่าการการยาสูบ         
แห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงาน โดยมีการอ านวยการและการบริหารงาน ดังนี้ 

๑. การอ านวยการ 
 ๑.๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งมีรัฐมนตรีแต่งตั้ง เรียกว่า “คณะกรรมการการยาสูบ          
แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเก้าคน  
 ๑.๒ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย มีหน้าที่และอ านาจวางนโยบาย และควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ยสท.  

๒. การบริหารงาน 
๒.๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

เป็นหัวหน้าบริหารงาน ให้มีหน้าที่บริหารกิจการของ ยสท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด และมีอ านาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง 

๒.๒  ในการบริหารงานของผู้ว่าการ ให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานการยาสูบ      
แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น แต่หากจ าเป็นต้องจัดให้ มีระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติอ่ืนใด ส าหรับเป็นบรรทัดฐาน 
ในการบริหารงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  ผู้ว่าการจะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การยาสูบแห่งประเทศไทย ก่อนประกาศใช้ 

๒.๓ ในการบริหารงานของผู้ว่าการ จะมีรองผู้ว่าการอีกจ านวน ๕ คน คือ รองผู้ว่าการด้าน
บริหาร รองผู้ว่าการด้านการผลิต รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต รองผู้ว่าการด้านการตลาด และรองผู้ว่าการ
ด้านใบยา เพ่ือช่วยเหลือผู้ว่าการในการบริหารงาน มีการจัดหน่วยงาน ดังนี้ 

/-๒.๓.๑ 



๒ 
 

  ๒.๓.๑ หน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อผูว้่าการ ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๑.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   ๒.๓.๑.๒ ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร 
   ๒.๓.๑.๓ ส านักพัฒนาธุรกิจ 
   ๒.๓.๑.๔ ผู้ตรวจการ  (ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงาน)   
 ๒.๓.๒ กลุ่มภารกิจด้านบริหาร ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๒.๑ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   ๒.๓.๒.๒ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   ๒.๓.๒.๓ ฝ่ายการแพทย ์
   ๒.๓.๒.๔ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
   ๒.๓.๒.๕ ส านักงบประมาณ 
   ๒.๓.๒.๖ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒.๓.๒.๗ ส านักกฎหมาย 
 ๒.๓.๓ กลุ่มภารกิจด้านการผลิต ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๓.๑ ฝ่ายผลิตด้านใบยา* 
   ๒.๓.๓.๒ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป* 
   ๒.๓.๓.๓ ฝ่ายวางแผนการผลิต* 
   ๒.๓.๓.๔  ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม* 
   ๒.๓.๓.๕ ส านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา*  
 ๒.๓.๔ กลุม่ภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๔.๑ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา* 
   ๒.๓.๔.๒ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ 
   ๒.๓.๔.๓ ฝ่ายการพิมพ์* 
   ๒.๓.๔.๔  ฝ่ายบริการกลาง 
 ๒.๓.๕ กลุ่มภารกิจด้านการตลาด ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๕.๑ ฝ่ายตลาด 
   ๒.๓.๕.๒ ฝ่ายขาย 
   ๒.๓.๕.๓ ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย 
 ๒.๓.๖ กลุ่มภารกิจด้านใบยา ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๖.๑ ฝ่ายใบยา 
   ๒.๓.๖.๒ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
   ๒.๓.๖.๓ สายงานผู้ช านาญการปรุง (ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงาน) 
   ๒.๓.๖.๔ สายงานผู้ช านาญการใบยา (ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงาน) 

* มีสถานที่ตั้ง ณ ยสท. อยุธยา 
/-ตอนที่ ๒ 
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ตอนที่ ๓ 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตามโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน 

ในการบริหารงานการยาสูบแห่งประเทศไทย 
---------------------------------- 

๑. หน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อผู้ว่าการ 
๑.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๑.๑.๑  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย การสอบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานการประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง        
การควบคมุภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทยว่ามีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การส่งเสริมการก ากับดูแลที่ดี 
และกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
  ๑.๑.๒  โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๑.๑.๒.๑ กองธุรการ 
    ๑.๑.๒.๒ ผู้ตรวจสอบ 
    ๑.๑.๒.๓ หน่วยตรวจสอบภายใน  (ยสท.อยุธยา) 
   ๑.๒ ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร มีผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร เป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๑.๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินงานด้านเลขานุการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานการประชุมและรายงาน รวมทั้งงานในส่วนที่ เป็นกิจกรรมของผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ตรวจการ 
ผู้ช านาญการปรุง และผู้ช านาญการใบยา ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดให้
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
  ๑.๒.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๑.๒.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๑.๒.๒.๒ กองเลขานุการ 
   ๑.๒.๒.๓ กองการประชุม 
   ๑.๒.๒.๔ กองสื่อสารองค์กร 
   ๑.๒.๒.๕ กองส่งเสริมภาพลักษณ์  
   ๑.๒.๒.๖ หน่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร (ยสท.อยุธยา) 
   ๑.๓ ส านักพัฒนาธุรกิจ มีหัวหน้าส านักพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๑.๓.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาธุรกิจตามทิศทาง
และนโยบายขององค์กร ได้แก่ การหาพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่ใช้ในการผลิตหรือที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตยาสูบ  
การแสวงหาผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่  การหาประโยชน์ในทรัพย์สินของการยาสูบแห่งประเทศไทย ศึกษา 
ความเป็นไปได้ของการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ ยสท. และแนวทาง 
การด าเนินการที่เป็นไปได้ 
 
                   /-๑.๓.๒ 
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  ๑.๓.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ประกอบด้วย  
   ๑.๓.๒.๑ งานด้านบริหารสินทรัพย์ของ ยสท. 
   ๑.๓.๒.๒ งานด้านธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน 
   ๑.๔ ผู้ตรวจการ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจตรา ดูแลกิจการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าการ
มอบหมาย และให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลการด าเนินงานในสถานที่ รวมทั้งดูแล
ความเรียบร้อยบริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีฐานะ
เป็นหน่วยงาน 

๒. กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 
๒.๑ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 

  ๒.๑.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน อ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน ในการบริหารบุคคล
ด าเนินการวางแผนก าลังคนและสรรหาบุคลากร การจัดท าและควบคุมอัตราก าลัง ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กร และระบบงานให้เหมาะสม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิ ม 
ประสิทธิภาพบุคคล งานผลประโยชน์ตอบแทนในด้าน การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง การสวัสดิการ        
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และงานวินัยและร้องทุกข์ 
  ๒.๑.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๑.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๒.๑.๒.๒ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล 
   ๒.๑.๒.๓  กองบริหารผลตอบแทน 
   ๒.๑.๒.๔ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ๒.๑.๒.๕ กองบุคลากรสัมพันธ์ 
   ๒.๑.๒.๖ กองบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ 
   ๒.๑.๒.๗ หน่วยทรัพยากรบุคคล (ยสท.อยุธยา) 
   ๒.๒ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  มีผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๒.๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ บริหารงานด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร การจัดหา
แหล่งเงินทุน และพัสดุ ต้นทุนการผลิต การประกันภัย การตรวจสอบบัญชี การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง 
ตลอดจนวางระบบและควบคุมการจัดท าบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานการพยากรณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและแนวโน้มของราคาต้นทุน 
ก าไร ปริมาณการใช้ อัตราการสูญเสียและระดับคงคลังของวัตถุดิบ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
   ๒.๒.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๒.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๒.๒.๒.๒ กองบัญชีประมวล 
   ๒.๒.๒.๓ กองบริหารต้นทุน 
   ๒.๒.๒.๔ กองบัญชีรายได้และภาษี    
   ๒.๒.๒.๕ กองบริหารการเงิน 
 
              /-๒.๒.๒.๖ 



๖ 
 

   ๒.๒.๒.๖ กองบัญชีตรวจจ่าย 
   ๒.๒.๒.๗ กองรับและจ่ายเงิน 
   ๒.๒.๒.๘ หนว่ยบัญชีและการเงิน (ยสท.อยุธยา) 
   ๒.๓ ฝ่ายการแพทย์ มีผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๒.๓.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบให้การรักษาพยาบาล และป้องกันโรคแก่พนักงาน ครอบครัว 
และบุคคลภายนอก ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาลของการยาสูบแห่งประเทศไทยก าหนดไว้  
ตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเฉพาะพนักงาน และตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าท างานใหม่ โดยมี
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ซึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยไว้
รักษาในโรงพยาบาลได้ประมาณ ๑๒๐ เตียง  
   ๒.๓.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๓.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๒.๓.๒.๒ กองบัญชีและการเงิน 
   ๒.๓.๒.๓ กองอายุรกรรม 
   ๒.๓.๒.๔ กองศัลยกรรม                                                      
   ๒.๓.๒.๕ กองสูตินรีเวช 
   ๒.๓.๒.๖ กองทันตกรรม 
   ๒.๓.๒.๗ กองพยาธิวิทยา 
   ๒.๓.๒.๘ กองจักษุ โสต ศอ นาสิก 
   ๒.๓.๒.๙ กองกุมารเวช 
   ๒.๓.๒.๑๐ กองรังสี 
   ๒.๓.๒.๑๑ กองเภสัชกรรม 
   ๒.๓.๒.๑๒ กองพยาบาล 
   ๒.๓.๒.๑๓ หน่วยการแพทย์ (ยสท.อยุธยา) 
   ๒.๔ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร มีผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารงาน 
   ๒.๔.๑ มีหน้าทีบ่ริหารงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ
แผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าส่วนงานส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  
   ๒.๔.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๔.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๒.๔.๒.๒ กองแผนยุทธศาสตร์ 
   ๒.๔.๒.๓ กองระบบประเมินคุณภาพองค์กร 
   ๒.๔.๒.๔ กองบริหารความเสี่ยง 
   ๒.๔.๒.๕ หน่วยยุทธศาสตร์องค์กร (ยสท.อยุธยา) 
 
          /-๒.๕. 



๗ 
 

   ๒.๕ ส านักงบประมาณ  มีหัวหน้าส านักงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๒.๕.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน อ านวยการ ประสานงาน จัดท างบประมาณ บริหาร 
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
การงบประมาณของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
   ๒.๕.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๕.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๒.๕.๒.๒ กองงบประมาณ 
   ๒.๕.๒.๓ กองบริหารและควบคุมงบประมาณ 
   ๒.๕.๒.๔ กองวิเคราะห์และประเมินผล 
   ๒.๕.๒.๕ กองก ากับติดตามและพัฒนาระบบงบประมาณ 
   ๒.๕.๒.๖ หน่วยงบประมาณ (ยสท.อยุธยา) 
   ๒.๖ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหัวหน้าส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงาน 
   ๒.๖.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการให้บริการระบบงาน
สารสนเทศ และบริการจัดเตรียมข้อมูลประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ส านักงานด้วย
ระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือระบบการสื่อสารติดต่อทางไกลเพ่ือสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีข้อมูล    
ที่ทันสมัย รวดเร็วและพอเพียงต่อการวางแผนและควบคุมประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การตลาด
และการจัดจ าหน่าย การผลิต การจัดหาและคลังสินค้า การจัดการด้านบัญชีและการเงิน และการจัดการ   
ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
   ๒.๖.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๖.๒.๑ กองวิเคราะห์สารสนเทศ 
   ๒.๖.๒.๒ กองพัฒนาระบบสนับสนุน 
   ๒.๖.๒.๓ กองเทคนิคและเครือข่าย 
   ๒.๖.๒.๔ กองแผนงานสารสนเทศ 
   ๒.๖.๒.๕ กองพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ๒.๖.๒.๖ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยสท.อยุธยา) 
   ๒.๗ ส านักกฎหมาย มีหัวหน้าส านักกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
  ๒.๗.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ
การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการกฎหมาย ปัญหากฎหมาย และระเบียบแก่หน่วยงานใน
การยาสูบแห่งประเทศไทย ตีความวินิจฉัย ข้อกฎหมายด าเนินคดี  และการจัดท าสัญญา รวมถึง 
การประสานงานกับหน่วยราชการในกรณี  ที่มีปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบเกิดข้ึน 
  ๒.๗.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๒.๗.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๒.๗.๒.๒ กองนิติการ 
   ๒.๗.๒.๓ กองสัญญา 
     /-๒.๗.๒.๔. 



๘ 
 

   ๒.๗.๒.๔ กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ 
   ๒.๗.๒.๕ หน่วยกฎหมาย (ยสท.อยุธยา) 

๓. กลุ่มภารกิจด้านการผลิต 
   ๓.๑ ฝ่ายผลิตด้านใบยา มีผู้อ านวยการฝ่ายผลิตด้านใบยา เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๓.๑.๑   มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการผลิต และจัดเตรียมยาเส้นปรุงส าเร็จ พร้อมจ่ายให้กับ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการผลิตบุหรี่ 
   ๓.๑.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๓.๑.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๓.๑.๒.๒ กองผลิตยาเส้น 
   ๓.๑.๒.๓ กองผลิตยาเส้นพอง 
   ๓.๑.๒.๔ กองซ่อมบ ารุง 
   ๓.๒ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป มีผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารงาน 
   ๓.๒.๑   มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบุหรี่ส าเร็จรูป และการผลิตก้นกรองบุหรี่  
   ๓.๒.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๓.๒.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๓.๒.๒.๒ กองมวนและบรรจุ 
   ๓.๒.๒.๓ กองผลิตก้นกรอง 
   ๓.๒.๒.๔ กองจัดเตรียมพัสดุ 
   ๓.๒.๒.๕ กองซ่อมบ ารุง 
                ๓.๓ ฝ่ายวางแผนการผลิต มีผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๓.๓.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนด้านวัตถุดิบ และแผนการผลิตรายผลิตภัณฑ์ให้มี
เพียงพอตามประมาณการจ าหน่ายและพัฒนาคุณภาพในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มภารกิจด้านการตลาดและผู้บริโภค  
                   ๓.๓.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๓.๓.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๓.๓.๒.๒ กองวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ 
   ๓.๓.๒.๓ กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 
   ๓.๔ ส านักคุณภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้าส านักคุณภาพความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๓.๔.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน งานด้านสิ่งแวดล้อม และงานด้านพัฒนาคุณภาพงานของ   
การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   ๓.๔.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
 
     /-๓.๔.๒.๑ 



๙ 
 

    ๓.๔.๒.๑  กองบริหารทั่วไป 
   ๓.๔.๒.๒ กองพัฒนาคุณภาพงาน 
   ๓.๔.๒.๓ กองความปลอดภัย 
   ๓.๔.๒.๔  กองสิ่งแวดล้อม      
   ๓.๕ ส านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีหัวหน้าส านักงานโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน 
  ๓.๕.๑ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการช่วยรองผู้ว่ าการด้านการผลิต ควบคุมงานด้าน 
การก่อสร้างอาคาร และระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม ระบบสาธารณูปโภค และระบบเสริมการผลิต รวมถึง
งานด้านธุรการ ฯลฯ ของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๓.๕.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ประกอบด้วย วิศวกรประจ า
ส านักงานฯ 
  ๔. กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต   
   ๔.๑ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา มีผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงาน 
   ๔.๑.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม 
การผลิต การจัดหา การให้บริการ การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์การผลิตพลังงานและ
สาธารณูปโภคการซ่อมบ ารุงดูแล อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณที่เป็นทรัพย์สินของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์การผลิต และการผลิต การจัดหาอะไหล่ทั้งจาก
ในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนงานการผลิตบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตลอดจน
การรับจ้างด าเนินการให้กับหน่วยงานภายนอก 
   ๔.๑.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๔.๑.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๔.๑.๒.๒ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ 
   ๔.๑.๒.๓ กองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ 
   ๔.๑.๒.๔ กองซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
   ๔.๑.๒.๕ กองซ่อมบ ารุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค 
   ๔.๑.๒.๖ กองควบคุมการก่อสร้างและส ารวจ 
   ๔.๑.๒.๗ กองพัฒนาระบบวิศวกรรม 
   ๔.๑.๒.๘ หน่วยวิศวกรรมและพัฒนา (ยสท.คลองเตย) 
   ๔.๒ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ มีผู้อ านวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงาน 
   ๔.๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานจัดหา และเก็บรักษาพัสดุ ทั้งจากในประเทศ 
และต่างประเทศ ส าหรับใช้ในการผลิตบุหรี่  พัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักง านของหน่วยงานต่างๆ  
            
                  /-ของการยาสูบ 



๑๐ 
 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย อะไหล่เครื่องจักรต่าง ๆ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนขนส่ง และ
ควบคุมการปฏิบัติงานขนส่งพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
เพ่ือสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
   ๔.๒.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๔.๒.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๔.๒.๒.๒ กองจัดหาในประเทศ 
   ๔.๒.๒.๓ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ 
   ๔.๒.๒.๔ กองคลังสินค้า 
   ๔.๒.๒.๕ กองบริหารพัสดุ 
   ๔.๒.๒.๖ กองขนส่ง 
   ๔.๒.๒.๗ หน่วยจัดหาและรักษาพัสดุ (ยสท.อยุธยา) 
   ๔.๓ ฝ่ายการพิมพ์ มีผู้อ านวยการฝ่ายการพิมพ์  เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๔.๓.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ยาสูบ และวัสดุห่อมวนต่างๆ ตาม 
ความต้องการของฝ่ายตลาดและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมทัง้ก ากับดูแลการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ของ 
ฝ่ายการพิมพ์ 
   ๔.๓.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๔.๓.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๔.๓.๒.๒ กองเตรียมการพิมพ์ 
   ๔.๓.๒.๓ กองพิมพ์ 
   ๔.๓.๒.๔ กองซ่อมและรักษาพัสดุ 
   ๔.๓.๒.๕ หน่วยการพิมพ์ (ยสท.คลองเตย) 
   ๔.๔ ฝ่ายบริการกลาง  มีผู้อ านวยการฝ่ายบริการกลาง เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๔.๔.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านการรักษาความปลอดภัย งานบริการยานพาหนะของ    
การยาสูบแห่งประเทศไทย งานดูแลอาคารสถานที่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย  
   ๔.๔.๒  โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๔.๔.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๔.๔.๒.๒ กองรักษาความปลอดภัย 
   ๔.๔.๒.๓ กองบริการยานพาหนะ 
   ๔.๔.๒.๔ กองการสถานที ่
   ๔.๔.๒.๕ หน่วยบริการกลาง (ยสท.อยุธยา) 
            ๕. กลุ่มภารกิจด้านการตลาด  
   ๕.๑ ฝ่ายตลาด มีผู้อ านวยการฝ่ายตลาด เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๕.๑.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานการตลาดทั้งหมดของการยาสูบแห่งประเทศไทย   
โดยจัดท าแผนพัฒนาการตลาดของการยาสูบแห่งประเทศไทยในระยะยาวให้สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค  
                     /-พัฒนากลยุทธ์ 



๑๑ 
 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการจ าหน่าย   
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการตลาด จัดท าและประสานแผนงานการตลาดประจ าปี และส่วนแบ่งตลาดของ 
ผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ โดยควบคุมแผนปฏิบัติการทางการตลาด และการด าเนินงานต่างๆ ของฝ่ายให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นคณะท างานหน่วยธุรกิจที่มีกลยุทธ์ร่วม ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาหรือปรับปรุงธุรกิจ
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
   ๕.๑.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๕.๑.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๕.๑.๒.๒ กองจัดการผลิตภัณฑ์ 
   ๕.๑.๒.๓ กองพัฒนาการตลาด 
   ๕.๑.๒.๔ กองบริหารช่องทางการจ าหน่าย 
   ๕.๑.๒.๕ กองสื่อสารการตลาด 
   ๕.๑.๒.๖ หน่วยตลาด (ยสท.อยุธยา) 
   ๕.๒ ฝ่ายขาย  มีผู้อ านวยการฝ่ายขาย เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๕.๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์การขาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
การยาสูบแห่งประเทศไทยในการเพ่ิมยอดขาย โดยท างานร่วมอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายตลาดและฝ่ายวางแผน    
การผลิต ก าหนด กลยุทธ์การขายในภาวการณ์กีดกันจากกฎหมายและการต่อต้านการสูบบุหรี่จากหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรพัฒนาการเอกชนและผู้บริโภค โดยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพ่ิมช่องทางการขายเพ่ือหา
ลูกค้าใหม่ รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ควบคุมการวางแผนกลยุทธ์การขาย          
การปฏิบัติการขาย ควบคุมการจัดท าแผนการขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การควบคุมคลังสินค้า และ 
การกระจายสินค้า 
   ๕.๒.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๕.๒.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๕.๒.๒.๒ กองบริหารขาย 
   ๕.๒.๒.๓ กองปฏิบัติการขาย 
   ๕.๒.๒.๔ กองคลังผลิตภัณฑ์ 
   ๕.๒.๒.๕ กองวางแผนกลยุทธ์การขาย 
   ๕.๒.๒.๖ กองลูกค้าสัมพันธ์ 
   ๕.๒.๒.๗ หน่วยขาย (ยสท.อยุธยา) 
   ๕.๒.๒.๘ งานบริหารการขายภาคเหนือ 
   ๕.๓  ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย มีหัวหน้าส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงาน 
   ๕.๓.๑ สายงานการบังคับบัญชาขึ้นตรงรองผู้ว่าการด้านการตลาด และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปราม 
การปลอมแปลงบุหรี่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ   
ค้าบุหรี่ผิดกฎหมายทุกประเภท ควบคุมการแพร่กระจายของการค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย และสกัดกั้น 
                   /-๕.๓.๒ 



๑๒ 
 

ไม่ให้บุหรี่ดังกล่าวแทรกเข้าสู่ตลาด         
      ๕.๓.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๕.๓.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๕.๓.๒.๒ งานป้องกันและปราบปราม 
   ๕.๓.๒.๓ หน่วยป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย (ยสท.อยุธยา) 
  ๖. กลุ่มภารกิจด้านใบยา 
  ๖.๑ ฝ่ายใบยา มีผู้อ านวยการฝ่ายใบยา เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๖.๑.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพัฒนาคุณภาพใบยา แนะน าส่งเสริมการผลิต และการจัดหา
ใบยาสูบในประเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับจัดอัตราส่วนผสมของใบยาชนิดต่างๆ  การแยกก้านและอบใบยา    
เวอร์ยิเนียร์  เบอร์เลย์  การท าความสะอาดใบยาเตอร์กิช การบรรจุหีบห่อใบยา ดูแลรักษาใบยาที่อบแล้ว     
ซึ่งเก็บรักษาท่ีโกดังเก็บใบยาในส่วนภูมิภาค ตลอดจนควบคุมการขนส่งใบยามายังการยาสูบแห่งประเทศไทย  
  ๖.๑.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๖.๑.๒.๑ กองบริหารทั่วไป 
   ๖.๑.๒.๒ กองมาตรฐานใบยา 
   ๖.๑.๒.๓ กองจัดการใบยาและพัสดุไร่ 
   ๖.๑.๒.๔ กองประสานงานภูมิภาค 
   ๖.๑.๒.๕ ส านักงานยาสูบ มี ๘ แห่ง ได้แก่ ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ ส านักงานยาสูบ
เชียงราย ส านักงานยาสูบสุโขทัย ส านักงานยาสูบแพร่ ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ ส านักงานยาสูบเพชรบูรณ์ 
ส านักงานยาสูบนครพนม ส านักงานยาสูบหนองคาย แต่ละส านักงานมีหน่วยงานในความรับผิดชอบก ากับดูแล 
ประกอบด้วย 
    ๑) กองธุรการและบัญชี 
    ๒) กองจัดหาใบยา 
    ๖.๑.๒.๖ โ รงอบใบยาเด่ นชั ย  มี หน่ วยงานในความรับผิ ดชอบก ากับดูแล 
ประกอบด้วย 
    ๑) กองธุรการและบัญชี 
    ๒) กองอบใบยา 
    ๓) กองซ่อมบ ารุงรักษา 
    ๖.๑.๒.๗ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ มีหน่วยงานในความรับผิดชอบก ากับดูแล 
ประกอบด้วย 
    ๑) กองธุรการและบัญชี 
    ๒) กองเกษตรกรรม 
    ๓) กองดินและปุ๋ย 
    ๔) กองกีฏวิทยา 
    ๕) กองโรควิทยา 
    ๖) กองเกษตรวิศวกรรม   
                     /-๖.๒ 



๑๓ 
 

   ๖.๒ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
   ๖.๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่ ใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน  
บรรจุภัณฑ์ เทคนิคการผลิต และท าหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพบุหรี่ส าเร็จรูป รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการที่เกี่ยวกับบุหรี่ วัตถุดิบต่าง ๆ และด้าน
วิทยาศาสตร์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๒.๒ โครงสร้างและการจัดหน่วยงานในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ๖.๒.๒.๑ กองธุรการและบริการข้อมูล 
   ๖.๒.๒.๒ กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน 
   ๖.๒.๒.๓ กองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
   ๖.๒.๒.๔ กองทดลอง 
   ๖.๒.๒.๕ กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   ๖.๒.๒.๖ กองวิเคราะห์สารจากการเผาไหม้บุหรี่ 
   ๖.๒.๒.๗ หน่วยวิจัยและพัฒนา (ยสท.อยุธยา) 
   ๖.๓ สายงานผู้ช านาญการปรุง/สายงานผู้ช านาญการใบยา 
    มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิจัยและพัฒนา คิดค้น ก าหนด และปรับปรุงสูตรบุหรี่รสต่างๆ  
ทุกตรา ทดลองออกผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ค าปรึกษาเสนอแนะต่อ
ผู้ว่าการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพบุหรี่ ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงาน และไม่มีการจัดแบ่งหน่วยงานย่อยๆ โดย
อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าการด้านใบยา 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                /-ตอนที่ ๔
         



๑๔ 
 
 

ตอนที่ ๔ 
สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารราชการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

---------------------------------- 
  การติ ดต่ อขอค าแนะน า  หรื อขอรับข้ อมูลข่ าวสารของการยาสู บแห่ งประเทศไทย  
ติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบ  
แห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๘๔ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์  
๐-๒๒๒๙-๑๐๐๐  โทรสาร ๐-๒๒๒๙-๑๒๙๙ , E–mail : info_ttm@thaitobacco.or.th หรือ www.thaitobacco.or.th 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

   (ลงชื่อ)   ภาณุพล  รตนกาญจนภัทร 

   (นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
   ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

http://www.thaitobacco.or.th/

