
 
 

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โดยที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์  
ในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ 
ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งในการด าเนินธุรกิจดังกล่าวบางอย่าง มีความจ าเป็น 
ต้องให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการหรือร่วมด าเนินธุรกิจ ซึ่งตามกฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนรัฐวิสาหกิจ
สามารถออกระเบียบในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการส าหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าหนึ่งพันล้านบาทได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การประกอบอุตสาหกรรม และด าเนินธุรกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นการสมควรมีระเบียบส าหรับการด าเนินกิจการดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
  “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 “กิจการของ ยสท.” หมายความว่า กิจการที่ ยสท. มีอ านาจหน้าที่ต้องท าตามที่

ก าหนดไว้ใน มาตรา ๗ และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือกิจการ 
ที่ต้องใช้ทรัพย์สินของ ยสท. 

 “โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของ ยสท. ซึ่งมีมูลค่าของโครงการ 
ต่ ากว่าหนึ่งพนัล้านบาท 

 “ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 

 “เอกชน” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐบาลไทย 

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่งเพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ทั้งนี้ การปฏิบัตินอกเหนือระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
หมวด ๑ ... 



๒ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ การให้เอกชนร่วมด าเนินโครงการของ ยสท. ต้องพิจารณาถึงหลักการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของ ยสท. 

 (๒) ประโยชน์ที่จะได้จากการด าเนินโครงการ 
ข้อ ๖ กรณีโครงการใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ ข้อบังคับ ก าหนดให้ต้องด าเนินการ

ในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการในขั้นตอนใดก็ตาม ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือข้อบังคับดังกล่าว โดยครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วย 

 
หมวด ๒ 

การเสนอโครงการ 

ข้อ ๗ ในการเสนอโครงการ ให้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการของโครงการ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดการศึกษาและวิเคราะห์โครงการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ของโครงการ 
(๒) ต้นทุนการด าเนินโครงการและมูลค่าของโครงการ 
(๓) รูปแบบการให้เอกชนร่วมกิจการและระยะเวลาการร่วมกิจการ 
(๔) ประมาณการผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการตามข้อ ๗ แล้ว ให้ด าเนินการ
คัดเลือกเอกชนโดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุที่ 
ยสท. ใช้บังคับอยู่มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ ยสท. จะได้รับเป็นเกณฑ์ 

 การคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่ง อาจพิจารณาด าเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้
วิธีประมูลก็ได้ แต่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการในกิจการของ ยสท. เนื่องจาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประมูลอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิดความเสียหายร้ายแรง
ต่อ ยสท. 

(๒) เป็นกิจการที่โดยลักษณะและขนาดของกิจการแล้ว หากใช้วิธีการประมูลจะไม่
คุ้มค่าส าหรับการด าเนินโครงการ 

(๓) เป็นกิจการที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะเข้าร่วม
ด าเนินโครงการ 

ข้อ ๙ เมื่อได้ผลการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมด าเนินการแล้ว ให้ด าเนินการเสนอลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจร่างจากส านักงานอัยการสูงสุด 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญให้น าเสนอสัญญา
ร่วมลงทุนฉบับที่แก้ไขเสนอผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาร่วมลงทุนต่อไป 

 
กรณี... 



๓ 
 

 กรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้น าเสนอสัญญา
ร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ก่อนเสนอลงนามในสัญญาต่อไป  ทั้งนี้ 
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ก าหนด กล่าวคือ  

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องาน
การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ที่ก าหนดไว้ในข้อนี้จะต้องท าให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
หรือเป็นการเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน 

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนแบ่งรายได้ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
ของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการระงบัข้อพิพาท 

(๓) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการต่อไปได ้

(๔) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 
(๕) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 
(๖) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ 

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้จัดส่งสรุปสาระส าคัญของโครงการและ
วิธีการได้มาซึ่งเอกชนร่วมลงทุนให้แก่กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ตามแบบและภายในระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 (ลงชื่อ)  พลโท   สุรไกร จัตุมาศ 

(สุรไกร จัตุมาศ) 

ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 
 

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

 คณะท างานฯ   ร่าง 
มธุรส  พิมพ์ 

บุศรินทร์  ตรวจ 
  อ วรรณี พิมพ์ 

   


