
 
 

ประกาศโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง 
ขยายเวลา  รับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ 

----------------------------------------------- 
 ตามท่ีไดมีประกาศโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือก
เขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ  ฉบับลงวันท่ี  18  ธันวาคม 2552  และท่ีแกไขฉบับ
ลงวันท่ี  28  ธันวาคม 2552 นั้น    

คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการยาสูบ  เห็นสมควรขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือรับการ
คัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   ออกไปจนถึงวันท่ี 
2 กุมภาพันธ 2553 โดยใชหลักเกณฑและรายละเอียดในการรับสมัครตามประกาศเดิมขางตน 
ทุกประการ   ท้ังนี้  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีประสงคจะสมัครรับการคัดเลือก  จึงลงประกาศ
หลักเกณฑและรายละเอียดในการรับสมัครดังกลาวอีกครัง้    โดยมีรายละเอียด ดังนี.้-  

1.หนาที่ความรับผิดชอบของผูอํานวยการยาสูบ 
 ผูอํานวยการยาสูบมีหนาท่ีบริหารกิจการของโรงงานยาสูบ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
อํานาจหนาท่ีของโรงงานยาสูบ  ตามนโยบาย ขอบังคับ และระเบียบท่ี คณะกรรมการอํานวยการ
โรงงานยาสูบกําหนด รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของและมีอํานาจ
บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง ภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และตองรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบในการบริหารและดําเนินกิจการของโรงงานยาสูบ 

2. คุณสมบัติทั่วไป  
2.1   มีสัญชาติไทย  
2.2   มีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันท่ียื่นใบสมัคร  
2.3  ไมเปนกรรมการอํานวยการของโรงงานยาสูบในวันท่ียื่นใบสมัคร  เวนแต  เปนผูบริหาร

ซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง   
2.4   สามารถทํางานใหแกโรงงานยาสูบไดเต็มเวลา  
2.5   ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  
2.6   ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
2.7   ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม   เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ หรือ 
พนระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ    แลวแตกรณี เกินหาป 
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2.8   ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย

ผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  
2.9  ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือ ผูบริหารทองถ่ิน 
2.10  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง  
2.11  ไมเคยถูกไลออกหรือปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี                                                                  
2.12  ไมเปน หรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือ

ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน  
ผูรวมทุน หรือมีประโยชน ไดเสียเกีย่วของกับกิจการของโรงงานยาสูบ     เวนแตการเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคล ดังกลาว โดยการมอบหมายของโรงงานยาสูบ  

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
3.1   มีความรอบรูและประสบการณในการบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ ดังนี.้-  

     3.1.1  กรณีท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารจากหนวยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตองดํารง  
ตําแหนง ไมต่ํากวารองผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น  

                      3.1.2  กรณีท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารจากหนวยงานภาคเอกชน ตองดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวา รองผูบริหารสูงสุดขององคกร ท่ีมีรายไดไมต่ํากวา 2,000 ลานบาทตอป  

                   ท้ังนี้  การดํารงตําแหนง ตามขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2 จะตองมีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนง และปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันยื่นใบสมัคร  

3.2    มีวิสัยทัศนการบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ  
             3.3    มีความเปนผูนํา มีความสามารถสูงในการตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธดี สามารถติดตอ

ประสานงานไดดี ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

4. คุณวุฒิการศึกษา  
สําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาตรี  

5. เอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
5.1   ใบสมัครงานตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ  
5.2   ประวัติของผูสมัครโดยละเอียด (ตามแบบฟอรมท่ีแนบ)  
5.3   หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  
5.4   หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติเฉพาะ 
        ตําแหนง โดยมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด      พรอมท้ังรายงาน 
       งบการเงินประจําป (ในกรณีท่ีตองแสดง)  
5.5   เอกสารแสดงวิสัยทัศน และแนวคิดเชิงกลยุทธ ในการบริหารจัดการโรงงานยาสูบ  

  เปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 4 หนากระดาษพิมพ (A4)  
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5.6   รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก  ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 7 รูป (ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน)  
5.7   ใบรับรองแพทยท่ีออกใหโดยสถานบริการของรัฐ ในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน  นับถึง 

วันท่ียื่นใบสมัคร  
5.8   สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานองคกรของรัฐ  

6. การรับสมัคร  
ระยะเวลาการขยายเวลารับสมัครตั้งแตวันท่ี  19 มกราคม  2553  - 2  กุมภาพันธ  2553    

ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น.  ผูสนใจสามารถติดตอขอรับแบบฟอรมใบสมัครไดท่ี   ฝายทรัพยากร
บุคคล ช้ัน 2 ตึกอํานวยการ โรงงานยาสูบ  เลขท่ี 184 ถนนพระรามท่ี 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     
โทรศัพท  0–2229–1161 , 0–2229–1178 , 0–2229–1188 , 0–2252–8352 ในวันทําการ  หรือดาวนโหลด 
แบบฟอรมไดท่ี www.thaitobacco.or.th 

 ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัคร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ 
กําหนด จํานวน 7 ชุด (ตนฉบับพรอมรับรองสําเนา 6 ชุด) โดยแยกเปน 2 ซอง คือ ซองหลักฐาน
ประกอบการสมัครและซองแสดงวิสัยทัศน  ปดผนึกสงถึง ประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการยาสูบ 
(ตามท่ีอยูขางตน)   กรณีสงใบสมัครทางไปรษณีย ใหลงทะเบียนตอบรับ  คณะกรรมการสรรหาฯ จะ
พิจารณาเฉพาะใบสมัครท่ีไดรับภายในวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2553     โดยจะถือเอาวันท่ีโรงงานยาสูบ
ประทับตรารับเปนสําคัญ  

กรณีหลักฐานประกอบการสมัครไมครบถวน ณ วันยื่นใบสมัคร โรงงานยาสูบจะไมรับใบ
สมัครไวพิจารณา ท้ังนี้ไมตัดสิทธิในการยื่นใบสมัคร พรอมหลักฐานใหมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ขางตน  

7. วิธีการพิจารณา  
7.1   คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการยาสูบ จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัต ิ  

ครบถวน ตามประกาศจากใบสมัครและหลักฐานการสมัครกอน  
  7.2   คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการสัมภาษณ  

        และแสดงวิสัยทัศน ตามวันเวลาและสถานท่ีซ่ึงจะประกาศและแจงใหทราบตอไป   
                     ผูท่ีไมเขารับการสัมภาษณ ตามวันเวลาท่ีกําหนด ดังกลาว จะถือวาผูสมัครสละสิทธ์ิ  

7.3  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวา จํานวนผูสมัครนอยเกินไปหรือไมมีผูสมัครคนใด  
สมควร ไดรับการพิจารณาเสนอช่ือ เพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ คณะกรรมการ
สรรหาฯ   สงวนสิทธ์ิจะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และ
ดําเนินการรับสมัครใหม โดยผูสมัครไมมีสิทธ์ิเรียกรองคาใชจายและหรือคาเสียหายใดๆ  

 
 

/8  เงื่อนไขการจาง............ 



 4 
8. เงื่อนไขการจาง  
8.1 เง่ือนไขการจางผูอํานวยการยาสูบ มีวาระการดํารงตําแหนงตามสัญญาจางคราวละ ไมเกิน 

4 ป และอยูในวาระไดถึงอายุ 60 ปบริบูรณ แลวแตวาระใดจะครบกอน เม่ือครบกําหนด
ตามสัญญาจาง หากมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ สามารถเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการ
ยาสูบ แตสัญญาจาง จะกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว  

8.2  การจางตามสัญญาจางไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน  กฎหมาย 
 วาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  กฎหมายวาดวย 
 การประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

8.3 อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนของผูอํานวยการยาสูบ  ขึ้นอยูกับคุณสมบัติและ
ประสบการณของผูสมัคร  และตามท่ีตกลงกันกับคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ตําแหนงผูอํานวยการยาสูบ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการโรงงาน
ยาสูบ และกระทรวงการคลัง 

 

ท้ังนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  สงวนสิทธ์ิ  ท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามท่ีเห็นสมควรเทานั้น   เพ่ือเสนอคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบพิจารณา   
และผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือวาเปนท่ีส้ินสุด 
 
 
 
    ประกาศ     ณ     วันท่ี  19  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 
 

            (ลงช่ือ)    พลตํารวจเอก   ชลอ  ชูวงษ 

                                     (ชลอ   ชูวงษ) 

            ประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการยาสูบ 

 

 

 

 


