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ประเทศไทยได้เข้าร่วมและด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วย

การควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) อันเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการก าหนดสนธิสัญญาระหว่างประเทศเป็นความตกลงทางกฎหมายระดับนานาชาติ ในปัจจุบันมี
ประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 192 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2546 เป็นล าดับที่ 36 โดยการเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองประชากรให้ปลอดภัยจาก
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกเพ่ือที่จะร่วมรณรงค์ให้
ประชาชนหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งถือเป็นสิ่งเสพติดท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ  

การลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบทางสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม นอกเหนือจากการบริโภคยาสูบที่ด าเนินการตามกฎหมายเนื่องจากการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสูญเสียรายได้ของ
รัฐบาลน าไปสู่การลดการใช้จ่ายด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าลายมาตรการทาง
ราคาและภาษีซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการควบคุมยาสูบ 

ดังนั้น พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) จัดท าขึ้น
เพ่ือสร้างและส่งเสริมบทบัญญัติข้อ 15 เรื่องการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการออก
กฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายแพร่กระจายไปทั่วโลก  
ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของพิธีสารคือการก าจัดการค้าที่ผิด
กฎหมายทุกรูปแบบในผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

“การค้าที่ผิดกฎหมาย” หมายถึง การปฏิบัติหรือการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
การขนส่ง การมีไว้ในครอบครอง จ าหน่ายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กฎหมายห้ามไว้ พิธีสารครอบคลุม
ถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์การผลิต เช่น เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภายใต้กรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control: FCTC) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันกรอบอนุสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2547 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ส าหรับประเทศไทยการ เข้าร่วม
พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade 
in Tobacco Products: FCTC 15) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบการลงนามจาก
คณะรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตามการให้สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าวยังมีข้อกังวลในหลายด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความกังวลของกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่หลักในการดูแลพิธีสารนี้ ในหลายประเด็น อาทิ 



จ 

ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องตามพิธีสาร ทั้งนี้ภาครัฐจะต้อง
มีการเตรียมการต่าง ๆ อีกหลายประเด็น  

การศึกษานี้จะเน้นไปที่การหาสมดุลที่เหมาะสมส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติในห่วงโซ่
อุปทานของผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือก าหนดให้มีข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐในภาพรวม
จึงได้ด าเนินการศึกษาระบบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทาง 2 ระบบควบคุม คือ ระบบใบอนุญาตที่กรมสรรพสามิตได้น าระบบ
ใบอนุญาตมาเพ่ือใช้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และ ระบบ
การควบคุมทางกายภาพกรมสรรพสามิตใช้เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าได้ช าระภาษี
สรรพสามิตอย่างถูกต้องแล้ว โดยน าแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์กับมาตราต่าง ๆ 
ของพิธีสารขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตซึ่ง
แบ่งออกได้ 3 มาตราใหญ่ที่ประกอบไปด้วย (1) มาตรา 6: ใบอนุญาต , การอนุญาตที่เทียบเท่า หรือ
ระบบควบคุม (2) มาตรา 8: การสะกดรอยและติดตาม และ (3) มาตรา 9: การเก็บบันทึก ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 

มาตรา สาระส าคัญของมาตรา สภาพปัญหา 
6 

(โดยรวม) 
ควบคุมใบอนุญาตการผลิตและ
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติ
การควบคุมใบอนุญาตการผลิตและเครื่องมือที่ใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเป็นเรื่องยาก
มากที่จะปฏิบัติตามได้ เนื่องจากไม่สามารถนิยาม
และก าหนดค าว่า "เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตได้" 

6 (7) การระบุบัญชีธนาคารทั้งหมดที่
ประสงค์จะใช้ส าหรับธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องและรายละเอียดการช าระ
เงินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กรมสรรพสามิตไม่มีอ านาจในการขอเอกสารทาง
การเงิน และธุรกรรมทางการเงินของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ และอาจขัดกับ พ.ร.บ. 
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 

6 (7) (ค) พิจารณาใช้ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บมา
เพ่ือการบริหารส าหรับระบบการ
ออกใบอนุญาตหรือเพ่ือการ
สาธารณสุขหรือเพ่ือการใด ๆ ตาม
กฎหมายแห่งชาติ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกรม
สรรพสามิตจะน าส่งเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่
สามารถน ามาใช้เพื่อการสาธารณสุขได้โดยตรง 

8 การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
แบบ Track & Trace 

กรมสรรพสามิตไม่สามารถระบุรายละเอียดของ
ข้อมูลที่จะต้องแสดงในเครื่องแบบการเสียภาษี 
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มาตรา สาระส าคัญของมาตรา สภาพปัญหา 
ตามพิธีสารดังกล่าว รวมถึงจุดคุ้มทุนของการท า
ระบบดังกล่าวโดยเฉพาะยาเส้น ซึ่งร่างพิธีสาร
ดังกล่าวก าหนดให้บุหรี่ซิกาแรตต้องด าเนินการ
ภายใน 5 ปี ส่วนผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นต้อง
ด าเนินการภายใน 10 ปี 

8 (8) การส่งข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ศูนย์กลาง
และภาคีต่าง ๆ 

กรมสรรพสามิตไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบแก่ภาคีตามที่ร้องขอ
ได้เพราะอาจขัดกับ พ.ร.บ. ความลับทางการค้า 
พ.ศ. 2545 

8 (12) ผู้ที่จะด าเนินการตามข้อตกลงนี้
จะต้องห้ามเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

ผู้บริหารจากกระทรวงการคลังจ าเป็นต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับการยาสูบแห่งประเทศไทยใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

8 (13) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในระบบ
สะกดรอยและติดตาม (Track & 
Trace) ควรปฏิสัมพันธ์กับ
อุตสาหกรรมยาสูบและตัวแทน
ผู้รักษาผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบอย่างเคร่งครัด 
และเพียงขอบเขตที่จ าเป็น 

ยังไม่สามารถก าหนด "ขอบเขต" การห้ามผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าระบบสะกดรอยติดตามและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 
เนื่องจากกรมสรรพสามิตมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจาก
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรง 

8 (14) อุตสาหกรรมยาสูบควรรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของภาคีภายใต้มาตรานี้ 

กรมสรรพสามิตไม่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอัน
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของภาคีดังกล่าวได้ 

9 การเก็บข้อมูลทั้งห่วงโซ่อุปทานของ
ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการผลิตเก็บรักษาบันทึกท่ี
สมบูรณ์และถูกต้องของธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดบันทึกดังกล่าวต้อง
สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์
ถึงวัตถุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 

การด าเนินการท าได้ล าบากโดยเฉพาะสินค้ายา
เส้น รวมถึงยังไม่สามารถก าหนดนิยามส าหรับ 
"เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต" 



ช 

มาตรา สาระส าคัญของมาตรา สภาพปัญหา 
9 (2) (ก) การร้องขอซึ่งข้อมูลดังที่จะกล่าวถึง

ต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น ข้อมูล
ทั่วไปเรื่องปริมาณ แนวโน้ม การ
คาดการณ์เก่ียวกับตลาดและข้อมูล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ยาเส้นไม่สามารถจัดท าข้อมูลการคาดการณ์
เกี่ยวกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเห็นควรด าเนินการเพ่ิมเติมในหลายประเด็นเพ่ือน าไปสู่การ

ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) และจะสามารถ
ก าหนดช่วงเวลาที่สามารถให้ความเห็นชอบส าหรับการให้สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าว ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้เป็นประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ยอมรับได้ในทางวิชาการและส่งผลกระทบทางลบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยท่ีสุดจ านวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย  

1)  การศึกษาเพ่ิมเติมถึงก าลังการผลิตสูงสุดและเครื่องจักรที่เป็นสาระหลักของขั้นตอนที่ใช้
ผลิตบุหรี่ซิกาแรต  

2)  ศึกษาเพ่ิมเติมอย่างละเอียดถึงผลกระทบในทุกมิติส าหรับการปรับเพ่ิมอัตราภาษี
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นนอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรต โดยเฉพาะยาเส้น  

3)  ศึกษาเพ่ิมเติมถึง “ขอบเขตที่ชัดเจน” ที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาสูบ 

สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
อุปทานของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจ านวน 3 ระบบ ดังนี้ 

1)  สร้างระบบใบอนุญาตขนส่งยาเส้นที่สามารถด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
2)  จัดท าโปรแกรมค านวณส าหรับค านวณการคาดการณ์ผลผลิตส าหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ยาสูบโดยค านวณจากขนาดค่าเฉลี่ยของผลผลิตที่ได้ต่อพ้ืนที่เพาะปลูกของผู้ผลิต  
3)  ท าระบบบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันในลักษณะ Big Data กับกรมสรรพากรเพ่ือเข้าถึง

ธุรกรรมทางการเงินของผู้ผลิตยาสูบหรือผู้น าเข้าเฉพาะกรณีที่มีการกระท าที่ผิดปกติเท่านั้นเพ่ือเป็น
การปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผลิตและผู้น าเข้า 

ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ 
1)  ก าหนดนิยามที่ได้ศึกษานิยามขอบเขตไว้แล้วข้างต้น ของ “เครื่องมือการผลิต” และ

น ามาบรรจุความต้องการข้อมูลของเครื่องมือการผลิตดังกล่ าวไว้ที่แบบค าร้องขออนุญาตผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด 
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2)  ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อนุโลมให้จดบันทึก
การขนส่งและแจ้งต่อสรรพสามิตในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของตนเองภายไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสอบทานถึงจ านวนใบยาสูบและผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ขนส่งในแต่ละเดือน 

3)  ด าเนินการปรับอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนนอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรตให้มีอัตรา
ภาษีใกล้เคียงกับอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรต เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินการจัดท าระบบ 
Direct Coding 

4)  ก าหนดในหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 ดังนี้ “เฉพาะผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรตให้ระบุในใบค าขออนุญาตขายว่า “จ าหน่ายปลีกในราชอาณาจักร” 

5)  ออกแนวปฏิบัติเพ่ือก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังโดยเฉพาะกรมสรรพสามิต
ส าหรับการไม่รับต าแหน่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

6)  ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีระบบห่วงโซ่อุปทานแบบมีพ่อค้าคนกลาง เช่น ยาเส้น  
ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแนวโน้มในภาพรวมแต่ละจังหวัด 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจและน าผลการหารือมา
ประกอบการขอเสนอให้สัตยาบันในพิธีสารนี้ ประกอบด้วยข้อเสนอดังนี้ 

1)  ส่งหนังสือประสานองค์การอนามัยโลกเพ่ือท าความเข้าใจว่ากฎหมายประเทศไทยไม่
อ านวยให้ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าวแต่ประเทศไทยได้ด าเนินการแล้วในอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ที่จัดเก็บเงิน
รายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับการสาธารณสุขเท่านั้น 

2)  จัดการประชุมหารือหรือตั้งคณะท างานอย่างเป็นทางการระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาข้อสรุปว่าสามารถอนุโลมส่งมอบข้อมูล
ทางการค้าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อหน่วยงานในต่างประเทศได้หรือไม่ 

กรมสรรพสามิตสามารถก าหนดเป้าหมายความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป็นไปในลักษณะการก าหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระยะสั้นเพราะสามารถเริ่มด าเนินการได้ทันที ในส่วนการการศึกษาเพ่ิมเติมและสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรก าหนดเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์การด าเนินการในระยะกลางเพราะ
ต้องใช้เวลาส าหรับการด าเนินการของบประมาณฯ เพื่อด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามสามารถท าให้แล้ว
เสร็จได้ภายในไม่เกิน 1 ปีหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ และก าหนดให้การปรับปรุงระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่จ าเป็นเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวเนื่องจากต้องรอ
ผลลัพธ์ของการประสานงาน ศึกษาเพ่ิมเติม และสร้างระบบเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะด าเนินการปรับปรุง
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หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่จ าเป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีจะสามารถให้สัตยาบันใน
พิธีสารฯ ก่อนแล้วค่อยด าเนินการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่จ าเป็น เช่น 
การจัดท าหลักเกณฑ์การใช้วิธีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบ Direct Coding ที่สามารถท าได้
ภายใน 5 ปี ส าหรับบุหรี่ซิกาแรตและ 10 ปี ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่บุหรี่ซิกาแรต  
โดยน ายุทธศาสตร์การด าเนินการดังกล่าวก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการควบคุมการบริโภค
ยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) ในยุทธศาสตร์ที่ 6: การใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพ่ือควบคุมยาสูบ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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สอนวิชาความรู้และให้ความเมตตาแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด  

ผู้ศึกษาหวังว่ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล ( IS) นี้ จะก่อให้เกิดประโยชนในการควบคุม
ยาสูบที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศไทย และขออุทิศสวนที่ดีของการศึกษานี้ให้แก่โรงเรียนเทพศิริ
นทร์ทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์การอนามัยโลกมีความต้องการป้องกันปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในฐานะสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ ซึ่งบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก
เล็งเห็นปัญหาส าคัญของการบริโภคยาสูบรวมทั้งได้เห็นการเพ่ิมขึ้นของทั้งการบริโภคและอัตราการ
เสียชีวิตทั่วโลกพร้อมกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นในขณะที่โรคที่
เกี่ยวข้องกับยาสูบแตกต่างจากโรคติดต่อที่ตามปกติแล้วเป็นข้อกังวลของ องค์การอนามัยโลก (WHO) 
อีกทั้งผลของการพัฒนาการสื่อสารของโลกในปัจจุบันส่งผลให้การควบคุมยาสูบระหว่างประเทศมี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานระหว่างรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ มากขึ้น แทนที่จะด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาล าพัง WHO จึงเรียกร้องให้นานาประเทศตลอดช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 80 และ 90 ที่ผ่านมาใช้
กฎหมายระดับประเทศเพ่ือที่จะลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังนั้น กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) ถือเป็นครั้งแรกท่ี WHO ด าเนินการจนถึง
ขั้นออกกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองประชากรโลกให้ปลอดภัยจากภัยร้ายของการบริโภค
ยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ อาจกล่าวได้ว่ากรอบอนุสัญญาฯนี้เป็นกลไกทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในการสกัดกั้นมิให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่ประเทศ
ก าลังพัฒนาและหยุดยั้งการเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

“อนุสัญญา (Convention) หมายถึง สนธิสัญญาหรือสัญญาระหว่างชาติที่เป็นข้อผูกพัน
ด้านกฎหมายที่ใช้ในการก าหนดระบบบริหารจัดการระหว่างประเทศ กรอบอนุสัญญานี้จะเป็น
ตัวก าหนดแนวทางทั่ว ๆไปตลอดจนเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในด้านการบริหารจัดการ โดยมีพิธีสาร 
(Protocol) เป็นส่วนประกอบในกรอบอนุสัญญานี้ ข้อผูกพันเหล่านี้จะถูกแบ่งหรือจ าแนกตาม
ข้อตกลงเฉพาะด้านที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกรอบอนุสัญญาดังกล่าว การออกแบบกรอบ
อนุสัญญานี้จะถูกออกแบบให้มีการเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินงานได้ ... (และ) ประเทศสมาชิก (รัฐบาล) 
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สามารถน ากรอบอนุสัญญาโดยทั่วไปนี้ไปใช้ได้และสามารถท าการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อผูกพันแต่ละข้อ
ในกรอบอนุสัญญานั้นได้ด้วย”1   

“พิธีสาร (Protocol) หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอัน
บรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความส าคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสาร
ต่อท้ายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา”2   

“แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ 
เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ” 

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบฯ ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การ
อนามัยโลก ครั้งที่ 56 นครเจนีวา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมและ
ด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework 
Convention on Tobacco Control: FCTC) เป็นรูปแบบหนึ่งของการก าหนดสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศเป็นความตกลงทางกฎหมายระดับนานาชาติ ในปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมทั้ งหมด 192 
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 เป็นล าดับที่ 36 
และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันกรอบอนุสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 โดยการเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพ่ื อคุ้มครองประชากรให้
ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกเพ่ือที่จะร่วม
รณรงค์ให้ประชาชนหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบถือเป็นสิ่งเสพติดที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ การ
ลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสูญเสียรายได้
ของรัฐบาลน าไปสู่การลดการใช้จ่ายด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าลายมาตรการทาง
ราคาและภาษีซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการควบคุมยาสูบ ซึ่งประกอบไปด้วยสาระส าคัญทั้งด้าน
วิชาการและด้านการบริหารจัดการพันธกรณีทั่วไปประกอบไปด้วย 11 หมวด 38 มาตรา และสามารถ
แบ่งสาระส าคัญที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกระทรวงการคลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสรรพสามิตได้ดังนี้  

1) หมวดที่ 3: มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ 
ก. มาตรา ที่ 6: มาตรการด้านราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดอุปสงค์ของยาสูบ 

(Guideline) 
ข. มาตรการที่ 9: การควบคุมสารต่าง ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Guideline) 

                                           
1 Simpson D. The Smokey Planet Guide to Framework Convention, Tobacco Control, 8(4), (1999): 
256-5. 
2 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

https://www.royin.go.th/
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ค. มาตรการที่ 10: เกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Guideline) 
2) หมวดที่ 4: มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดอุปทานของปริมาณการบริโภคยาสูบ 

ก. มาตราที่ 15: การค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol) 
ข. มาตรที่ 17: การส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกอ่ืนที่เป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ เช่น  

การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาสูบ (Guideline) 
ค. มาตรที่ 18: การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล เช่น การลดพ้ืนที่

เพาะปลูก (Guideline)  
ตามข้อมูลด้านบนจะเห็นได้ว่า มาตราที่ 15: การค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายเป็นมาตราเดียว ที่มี

ฐานะเป็นพิธีสาร (Protocol) ดังนั้นการให้ความเห็นชอบในพิธีสารดังกล่าวควรเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและสามารถปฏิบัติตามพิธีสารหรือมีแนวทาง แบบแผน ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง  

พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างและส่งเสริม
บทบัญญัติข้อ 15 เรื่องการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการออกกฎหมายระหว่างประเทศ 
เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายแพร่กระจายไปทั่วโลก ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การ
อนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีสารคือการก าจัดการค้าที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบในผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ซึ่ง“การค้าที่ผิดกฎหมาย” หมายถึงการปฏิบัติหรือการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
การขนส่ง การมีไว้ในครอบครอง จ าหน่ายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กฎหมายห้ามไว้ พิธีสารครอบคลุม
ถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์การผลิต เช่น เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภายใต้กรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control: FCTC) ส าหรับประเทศไทยการเข้าร่วมพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products) ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันในพิธีสารฯดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรี แม้ว่าการลงนาม
เป็นภาคีในอนุสัญญาฯ FCTC (กรอบใหญ่) จะแสดงว่าประเทศไทยได้เห็นด้วยกับพิธีสารฯ (FCTC 15) 
ในระดับหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องมีการเตรียมการต่าง ๆ อีกหลายประเด็น เพ่ือน าไปสู่การให้
สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการให้สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าวยังมีข้อกังวลในหลาย
ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลของกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่หลักในการดูแลพิธีสารนี้ ในหลาย
ประเด็น อาทิเช่น อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องตามพิธี
สาร ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องมีการเตรียมการต่าง ๆ อีกหลายประเด็น 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระบบการควบคุมและป้องกันการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเพ่ือ

น าไปสู่ความเข้าใจสภาพปัจจุบันของระบบการควบคุมและป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

1.2.2 เพ่ือศึกษามาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิตที่จะน าไปสู่การสรุป
สภาพปัญหาของพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายตามกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยโลก (FCTC 15) ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมสรรพสามิต  

1.2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วย
การขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายตามกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลก (FCTC 15) 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาค้นคว้าทบทวนข้อมูลรายละเอียดพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผิดกฎหมายและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิด
กฎหมาย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการเข้าร่วมพิธีสาร
ว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย  

1.3.2 ศึกษาทบทวนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน
ทีเ่กี่ยวข้องกับยาสูบและสอดคล้องพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการให้สอดคล้องกับการบังคับใช้พิธีสารว่าด้วย  
การขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย เพ่ือทราบแนวทางการปรับใช้ การปรับปรุ งแก้ไข  
การออกระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ 

1.3.3 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของยาสูบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (การเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยว การผลิตยาเส้นมวน การผลิตบุหรี่) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตและน าเข้ายาสูบ และ
วางแผนในการเก็บข้อมูลและด าเนินการกระบวนการตามพิธีสารฯ ได้อย่างครบถ้วน 

โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยรวมถึงตัวบทกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับพิธีสารว่าด้วยการขจัดผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิด
กฎหมาย (FCTC 15) และการศึกษาค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสารทาง
วิชาการ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารการประชุม โดยน าข้อมูลเหล่านี้
มาวิเคราะห์ แนวคิด วิธีการ ปัญหา และเหตุผล และการสัมภาษณ์หรือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ได้มาซึ่งประเด็นปัญหาและน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การให้สัตยาบันในพิธีสาร
ดังกล่าวและรองรับการด าเนินการหลังการให้สัตยาบันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.4 ค าถามการศึกษา 
กรมสรรพสามิตจะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร และควรจะเตรียมตัวอย่างไร

เพ่ือที่จะให้การด าเนินการให้สอดคล้องและสามารถท าตามข้อก าหนดในพิธีสารดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชน 
 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 กรมสรรพสามิตมีแนวทางในการเตรียมการเพ่ือด าเนินการให้สัตยาบันตามพิธีสาร
ว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

1.5.2 กรมสรรพสามิตมีแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการด าเนินการตามพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 
 
 
2.1  ความเป็นมาของการควบคุมยาสูบ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นเชื่อว่ามีต้นก าเนิดจากทวีปแอฟริกาและได้มีการน าไปเผยแพร่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายที่ทวีปยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 (พ.ศ. 2000) โดยเริ่มแรกนั้นใช้ในลักษณะและมี
ความเชื่อว่าเป็นยารักษาโรค ซึ่งการบริโภคนั้นมีหลากหลายแบบ คือ เคี้ยว บดเป็นผงใช้ทา และจุดสูบ 
ภายหลังจากที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในยุโรปสักพักใหญ่ จึงมีการแพร่หลายเข้าไปในทวีปเอเชีย 
โดยมีประเทศ จีน และ อินเดีย เป็นหลักในการรับวัฒนธรรมดังกล่าวเข้ามาใน คริสต์ศตวรรษที่ 16 
(พ.ศ. 2100) และโดยปริยายที่ประเทศไทยจึงได้รับเอาวัฒนธรรมการบริโภคยาสูบต่อมาจาก
วัฒนธรรมหลักของทวีปเอเชียในขณะนั้นอย่างประเทศจีน และอินเดีย เข้ามาในคริสต์ศตวรรษที่ 17 
(พ.ศ. 2200)3    

สมเด็จพระสันตะปาปา Urban เป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มการควบคุมยาสูบใน พ.ศ. 2133 โดย
ทรงมีด าริให้งดการใช้ยาสูบเป็นเวลา 13 วัน ทรงสั่งห้ามมิให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใน ศาสนสถานใน
นครวาติกัน ใน พ.ศ. 2143 พระองค์แต่งหนังสือที่สามารถสรุปได้ว่า การเสพยาสูบไม่ว่าจะโดยทางจมูก
หรือการสูบเอาควันเข้าไปไม่เป็นผลดีต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่ชาวตะวันออกอย่าง
ประเทศญี่ปุ่นยาสูบได้ถูกพิจารณาเป็นยาเสพติดที่คนต่างชาติพยายามเอามามอมเมาคนญี่ปุ่น ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 นาซีเยอรมันได้มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ว่าการบริโภคยาสูบส่งผลต่อการเกิดโรค
ในร่างกายของมนุษย์ ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีงานวิจัยของ สหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาตามมาในเรื่องผลต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยในระหว่าง 
พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2538 นานาประเทศก็ได้ด าเนินนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเข้มข้น เช่น 
ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สิงคโปร์ สวีเดน และไทย โดยมี
กรณีศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) ในปี พ.ศ. 2537 ไม่ควรให้มีการสนับสนุนด้านการเงินแก่
การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เนื่องด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาสูบมีมูลค่าสูงถึง 
200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นการสูญเสียที่อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา และ 

                                           
3 ประกิต วาทีสาธกกิจ, ประวัติการควบคุมยาสูบของประเทศไทย, (มูลนิธิการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่, 2563). 
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ความสูญเสียต่าง ๆ ที่ประเมินเป็นตัวเลขได้และที่ ไม่สามารถ ประเมินเป็นตัวเลขได้ จนกระทั่ง  
พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดท ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) 4    

การบริโภคยาสูบของไทยเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยา และแพร่หลายมากขึ้นเมื่อเริ่มมีการน าเข้า
บุหรี่ซิกาแรตจากต่างประเทศเข้าจ าหน่าย ซึ่งสามารถสรุปช่วงเวลาส าหรับการควบคุมยาสูบที่ส าคัญ
ได้ดังนี ้

- พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานยาสูบและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 
2486 (ต่อมาได้ปรับปรุงเป็น พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และมาถึง พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในปัจจุบัน) ซึ่งบัญญัติไว้ว่าให้ประกอบการยาสูบประเภท บุหรี่ซิกาแรตเป็น
การผูกขาดของรัฐและมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการจัดเก็บรายได้  

- พ.ศ. 2517 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยผลักดันให้กระทรวงการคลังพิมพ์ค าเตือน 
ข้างซองบุหรี่ว่า “บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

-  พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติห้ามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์และรถโดยสาร
ประจ าทาง 

- พ.ศ. 2523 สมาคมอุรเวชช์ผลักดันให้ซองบุหรี่มีค าเตือนที่รุนแรงขึ้น 
- พ.ศ. 2529 จัดตั้งโครงการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
- พ.ศ. 2532 จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ 
- พ.ศ. 2533 จัดตั้งส านักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข  
- พ.ศ. 2534 สหรัฐอเมริกาใช้รัฐบัญญัติทางการค้า (Trade Act) มาตรา 301 บังคับให้

ไทยเปิดตลาดบุหรี่ (ก่อนหน้านี้ประเทศไทยห้ามน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศตั้งแต่มีการจัดตั้งโรงงาน
ยาสูบแห่งประเทศไทย) 

- พ.ศ. 2535 ประเทศไทยออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 2 ฉบับ ประกอบด้วย  
1) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ. 2535 

- พ.ศ. 2544 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยน ารายได้จากภาษี
สุราและยาสูบ ที่จัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตมาใช้ในการด าเนินการในแต่ละปี 

- พ.ศ. 2548 ประเทศไทยลงนามในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (FCTC)  

                                           
4 พศิน พิพัฒนฉัตร, การพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลก, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2560). 
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- พ.ศ. 2560 บังคับใช้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการรวม
กฎหมาย 7 ฉบับที่กรมสรรพสามิตบังคับใช้ไว้เป็นฉบับเดียวโดย 1 ในนั้นคือ พระราชบัญญัติ ยาสูบ 
พ.ศ. 2509 

- พ.ศ. 2560 บังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยเป็นการ
รวมสาระส าคัญของ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไว้ด้วยกันแล้วเพ่ิมความส าคัญของกรอบอนุสัญญาฯ FCTC ไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

- พ.ศ. 2561 โรงงานยาสูบเป็นองค์กรนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนชื่อเป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย”) 
 
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย 

2.2.1  ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย ซึ่งจะเน้นไปท่ีบุหรี่ซิกาแรตที่มี
ปริมาณการลักลอบสูงที่สุดส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท 

2.2.1.1  ประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 
1)  บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี หมายถึง บุหรี่ที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายของ

ประเทศนั้น ๆ แต่ได้ท าการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อมีการน าออกจากประเทศหนึ่งไปขายในอีกประเทศหนึ่ง
จะสามารถปรากฏได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1)  บุหรี่ที่ผลิตถูกกฎหมายในประเทศหนึ่งแล้วท าการหลีกเลี่ยง
ภาษีของประเทศต้นทางและปลายทาง ไม่ว่าจะด้วยการปกปิดซ่อนเร้นโดยมีการค้าสินค้าชนิดอ่ืน ๆ 
หรือบุหรี่ถูกกฎหมายบังหน้าหรือการแจ้งรายงานเท็จในการน าเข้าบุหรี่ (smuggling) 

1.2)  บุหรี่ที่ผลิตถูกกฎหมายในประเทศหนึ่งแล้วน าเข้ายังประเทศ
ปลายทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากช่องว่างกฎหมายหรือข้อยกเว้นทางกฎหมาย เช่น  
การอนุญาตให้บุคคลน าบุหรี่ติดตัวได้คนละไม่เกิน 200 มวนซึ่งเป็นช่องทางการหิ้วบุหรี่จากประเทศหนึ่ง
ไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายหรืออาจมีการผ่อนปรนให้น าบุหรี่ติดตัวมากกว่า 200 
มวน (bootlegging)  

2)  บุหรี่ปลอมแปลง (counterfeit) หมายถึงบุหรี่ที่ผลิตเลียนแบบบุหรี่
ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเลียนแบบที่ท าให้ซองดูเสมือนจริงทั้งสี ยี่ห้อ โลโก้ แสตมป์ภาษี ฯลฯ  
ซึ่งอาจรวมไปถึงรสชาติที่ท าได้ใกล้เคียงจนยากที่จะจ าแนกว่าบุหรี่ซองใดเป็นบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ดีการพิจารณาว่าบุหรี่ซองใดเป็นบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
คุณสมบัติภายนอกของซองในความคมชัด เฉดสี ความละเอียด ส าหรับประเทศไทยลักษณะส าคัญที่
ใช้ในการพิจารณานั้น สามารถพิจารณาได้จากเส้นลายสะท้อนแสงของอากรแสตมป์ซึ่งผลิตด้วย
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คุณลักษณะพิเศษสะท้อนแสง รวมไปถึงการใช้ระบบสืบค้น และติดตามจากรหัส QR Code ในการ
วิเคราะห์5   

2.2.1.2  ลักษณะการลักลอบบุหรี่ 
ลักษณะการลักลอบบุหรี่หนีภาษีสามารถจ าแนกลักษณะได้ตามปริมาณ

ของบุหรี่ลักลอบน าเข้าประเทศ ดังนี้ 
1)  การลักลอบในปริมาณมาก ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบที่เป็นขบวนการ 

ท าการขนส่งบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นจ านวนมากในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะมีการลักลอบตามแนวชายแดน 
บริเวณชายแดนที่มีเขตติดต่อทางทะเล เช่น ตราด สตูล ชลบุรี ซึ่งการขนส่งจะใช้เรือเร็วในการขนส่ง
ต่อให้แก่รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเขตติดต่อทางพ้ืนดิน เช่น ปัตตานี สตูล สระแก้ว เป็นต้น ซึ่งการ
ขนส่งจะซุกตามยานพาหนะต่าง ๆ และน าไปกระจายยังร้านขายส่งและขายปลีก ต่อไป6   

2)  การลักลอบในปริมาณน้อย คือ ขบวนการกองทัพมด โดยใช้คน
จ านวนมากทยอยน าบุหรี่ผิดกฎหมายข้ามชายแดน หรือการฝากขนโดยรถน าเที่ยวกลุ่มทัวร์ หรือการ
น าเข้าของผิดกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่มีอยู่ ได้แก่ ประกาศผ่อนปรนให้บุคคลน าเข้าบุหรี่
ได้ไม่เกิน 200 มวน ของกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต7   

การลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทย พบว่ามีท้ัง 2 ลักษณะโดย
บุหรี่ลักลอบน าเข้าเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายในประเทศหนึ่ง หากแต่ได้ท าการ
เลี่ยงภาษีเพ่ือเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย ซึ่งบุหรี่ต่างประเทศที่นิยมลักลอบน าเข้ า ได้แก่ 
Marlboro และ L&M ส าหรับบุหรี่ปลอมหรือบุหรี่เลียนแบบนั้น ส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ยี่ห้อของไทย เช่น 
กรองทิพย์ สายฝน SMS8 โดยแหล่งผลิตได้แก่ จีน พม่า และกัมพูชา  

2.2.1.3  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรการทางกฎหมายกับบุหรี่ผิดกฎหมาย 
มาตรการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายถือเป็นมาตรการหนึ่งที่

ช่วยควบคุมด้านอุปสงค์ของบุหรี่ซึ่งมีผลต่อการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เป็นกลไกในการ

                                           
5 มณฑา เก่งการพานิช และคณะ, พฤติกรรมการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาคใต้ของประเทศไทย, 
(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล, 2555). 
6 สัมภาษณ์ เอกรินทร์ เกดิทอง, หัวหน้าฝ่ายปราบปราม 5, ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม,  
กรมสรรพสามิต, 2564. 
7 สัมภาษณ์ ประภาส วรรณเวช, นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ, ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม,  
กรมสรรพสามิต, 2564. 
8 กรมสรรพสามิต, จ านวนคดีและค่าปรับบุหรี่ปีงบประมาณ, (ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ ส านักตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม, 2563). 
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ขับเคลื่อนการก าหนดนโยบาย มาตรการแผนงาน แผนปฏิบัติงานตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ควบคุมบุหรี่ผิดกฎหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้ 

1)  การยาสูบแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายบุหรี่ภายใน 
ประเทศ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงสุด (ร้อยละ 53 ตลาดบุหรี่ในประเทศ) 
และสามารถกล่าวได้ว่า บุหรี่ยี่ห้อ SMS เป็นบุหรี่ที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดตั้งแต่กรมสรรพสามิตปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใน พ.ศ. 2560 แทนที่บุหรี่กรองทิพย์และสายฝนที่มีปริมาณการบริโภคที่
สูงสุดมาเป็นเวลานานก่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25609 ดังนั้นในปัจจุบันจะมี
อัตราการปลอมหรือเลียนแบบยี่ห้อ SMS ที่สูงมาก ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามซึ่งมี
หน้าที่ในการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย  

2)  กรมสรรพสามิต มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ป้องกัน และ
ปราบปราม บุหรี่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตในการปราบปราม จับกุม และยึดของกลางของผู้กระท าผิดตามกฎหมายโดยมีส านัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประสานงานร่วมป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงยาสูบ
ของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการสืบสวน ค้นหาแหล่งผลิตและผู้จ าหน่ายรายใหญ่ซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิตอยู่แล้ว 

2.1)  มาตรการป้องกันของส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
มุ่งเน้นมาตรการป้องกันมากขึ้นโดยร่วมมือกับการยาสูบแห่งประเทศไทยในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิด
ตลอดจนชี้แจงและแนะน าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือไม่รับซื้อและจ าหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย  
โดยให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
ทุกประเภทได้ทราบ 

2.2)  มาตรการปราบปรามของส านักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม ได้จัดท าแผนประจ าปีอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อนและ
ท าแผนเฉพาะกิจในการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยระดมก าลังเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจที่รับผิดชอบ
การลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายบริเวณชายแดน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงานของ
ส านักงานสรรพสามิตภาค พ้ืนที่ สาขา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการร้องขอ นอกจากนี้กรมสรรพสามิต
ยังมีการเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นข้อมูลทะเบียนกลางระหว่างกรมการปกครองและกรม
สรรพสามิตในการเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดและผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ Hot 

                                           
9 กรมสรรพสามิต, ปริมาณการเสียภาษีบุหรี่ซิกาแรต, (ส านักแผนภาษ,ี 2563). 
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Line 1713 และ Application “เบาะแส” ทีส่ามารถรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพ่ือ
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าผิดและการให้เงินสินบนรางวัลตามที่ราชการก าหนด 

3)  กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก าหนดให้รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกกฎกระทรวงหรือออกประกาศกรมศุลกากรเรียกเก็บอากรศุลกากรที่
น าเข้ามาในประเทศไทยโดยอ านาจหน้าที่ของกรมศุลกากรบังคับใช้ได้เฉพาะความผิดที่เกิดในประเทศ
แล้วเท่านั้น 

4)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ในการสอบสวน ติดตามและจับกุมผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายซึ่งอาจหมายรวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น 

5)  กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มี
บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบโดยมีส านักงานควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ภายใต้ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค10   

2.2.2  โครงสร้างและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและ

บริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้ว
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือ
สินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อภาครัฐในการที่จะต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรือสินค้าที่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม 

หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบเป็นภาษีทางอ้อมที่มีเหตุผลและวัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บดังนี้ (1) หารายได้เข้าสู่รัฐ (2) เพ่ือเป็นการควบคุมและจ ากัดการบริโภคเพราะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยใช้มาตรการทางภาษีท าให้มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอันเนื่องมาจากปัจจัย
ด้านราคา11   

ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เมื่อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ 
โดยเป็นภาษีที่สามารถผลักภาระทางภาษีท้ังหมด หรือบางส่วนไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภค เป็นผู้รับช าระ
ภาษีอากรแทนผู้ขาย โดยทั่วไปภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

                                           
10 http://www.thaincd.com/2016/about-us/history.html 
11 สุธิดา วิบูลพานิช และจิรศักดิ์ รอดจันทร,์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามติตามหลักการจัดเก็บภาษอีากรที่ดี: 
ศึกษากรณโีครงสร้างภาษสีรรพสามิต ยาสูบ บหุรี่และซิกาแรต. 2560. 
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ภาษีศุลกากร ภาษีทางการค้า ค่าธรรมเนียมอากรต่าง ๆ ที่จะเรียกเก็บจากรายจ่ายของบุคคล โดยมิได้
พิจารณาฐานะความม่ังคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคล นั้น12   

วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบปัจจุบันอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งค านวณอัตราภาษีโดยน าอัตราภาษีตามมูลค่ารวมกับ
อัตราภาษีตามปริมาณ 

“ภาษีตามมูลค่า (ad valorem)” คือ การประเมินภาษีโดยใช้มูลค่าหรือราคาของ
สินคา้เป็นฐานในการจัดเก็บ เช่น เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ของราคาสินค้า  

“ภาษีตามปริมาณ (specific)” คือ การประเมินภาษีโดยใช้จ านวน น้ าหนัก 
ปริมาณปริมาตรของสินค้าเป็นฐานในการจัดเก็บ เช่น เก็บภาษีสุราตามจ านวนลิตร เก็บภาษีรถยนต์
ตามขนาด ซี.ซี. เป็นต้น13   

ซึ่งภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าจะค านวณจากราคาขายปลีกแนะน า โดยตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ราคาขายปลีกแนะน า คือ “ราคาขายที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์จะก าหนดเป็นราคาขายปลีกแนะน าให้ผู้ขายปลีกขายสินค้าของตน
ให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติโดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษี 
ในการค านวณภาษีตามมูลค่าส าหรับสินค้าที่ต้องช าระภาษีสรรพสามิต” และโครงสร้างราคาขายปลีก
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐาน 

1)  ต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ  
-  กรณีสินค้าผลิตในประเทศ หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเฉพาะใน 

โรงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ 
-  กรณีสินค้าน าเข้า หมายถึง ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

น าเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักร เช่น ราคา CIF อากรศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการน าเข้า เป็นต้น 
2)  ค่าบริหารจัดการ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้าเฉพาะส่วน

ที่เกิดขึ้นในส านักงาน ภาษีสรรพสามิต ภาษีอ่ืน และเงินกองทุนต่าง ๆ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
เน้นว่าเป็นค่าบริหารจัดการในการขายสินค้าของผู้ประกอบการหรือผู้น าเข้าเท่านั้น 

3)  ก าไรมาตรฐาน คือ ก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าได้รับ บวกกับ
ก าไรของผู้ขายรายอื่น ๆ และค่าบริหารจัดการในการขายสินค้าของผู้ขายรายอ่ืน ๆ 

                                           
12 https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีทางอ้อม 
13 ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, ส านักนโยบายการออมและการลงทุน 
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นิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบตามตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถ
แบ่งได้ดังนี้ 

“ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืน ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว 
และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“บุหรี่ซิกาแรต” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือ 
ยาอัดเจือปนหรือไม่ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ท าขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด 

“บุหรี่ซิการ์” หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด 
“บุหรี่อ่ืน” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว  

กาบหมากใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอ่ืนที่ไม่ใช่กระดาษหรือวัตถุที่ท าขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่  
ใบยาแห้งหรือยาอัด 

“ยาเส้น” หมายความว่าใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว 
“ยาเส้นปรุง” หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วย

วัตถุอ่ืนนอกจากน้ า 
“ยาเคี้ยว” หมายความว่า ส่วนใดส่วนนึงของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอ่ืน

นอกจากน้ าเพ่ืออมหรือเพ่ือเคี้ยว 
“ยาอัด” หมายความว่า ส่วนใดส่วนนึงของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและท าเป็นแผ่น 

โดยมีวัตถุอื่นเจอปนด้วยหรือไม่ก็ตาม 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1214  

 
ประเภท 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
(ร้อยละ) 

ตามปริมาณ 
หน่วย บาท 

บุหรี่ซิกาแรต 
(ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกินซองละ 60 บาท 
(ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะน าเกินซองละ 60 บาท 

 
20 
40 

 
หนึ่งมวน 
หนึ่งมวน 

 
1.20 
1.20 

บุหรี่ซิการ์ 10 หนึ่งกรัม 1.20 
บุหรี่อ่ืน 0 หนึ่งมวน 0.50 
ยาเคี้ยว 0 หนึ่งกรัม 0.10 
ยาเส้นปรุง 10 หนึ่งกรัม 1.20 
ยาเส้น 0 หนึ่งกรัม 0.10 

                                           
14 ราชกิจจานุเบกษา (2563), กฎกระทรวงอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2563  
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จากตารางด้านบนสามารถสรุปได้ว่าอัตราภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สูงที่สุด
คือ อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการค้าที่ผิดกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 
98 ของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายทุกชนิด15 เนื่องจากเป็นแรงจูงใจหลักและคุ้มค่าส าหรับ
การลักลอบค้าบุหรี่ซิกาแรตที่ผิดกฎหมาย โดยการเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบมากขึ้น
จะส่งผลให้ภาระภาษีที่รัฐจัดเก็บเพ่ิมขึ้นไปเพ่ิมที่ราคาขายปลีกสุดท้ายก่อนถึงผู้บริโภคแบบก้าว
กระโดดเนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นฐานของการค านวณส าหรับอัตราภาษีและเงินจัดเก็บเพ่ือส่งเข้า
กองทุนต่าง ๆ ที่ฝากกรมสรรพสามิตจัดเก็บ โดยสามารถจ าแนกโครงสร้างราคาขายปลีกของบุหรี่  
ซิกาแรตได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 โครงสร้างราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต (ที่มีราคาขายปลีกแนะน า 60 บาทต่อซอง) 16  

ประเภท หน่วย มูลค่า/อัตรา บาท/ซอง 
ต้นทุน + ค่าใช้จ่าย +  
ส่วนต่างผู้ค้า 

บาท/ซอง 11.84 11.84 

ก าไร บาท/ซอง 1 1 
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า ร้อยละของราคาขายปลีกแนะน า 20 11.21 
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ บาท/มวน 1.2 24.00 
ภาษีมหาดไทย ร้อยละของภาษีสรรพสามิต 10 3.52 
ภาษีท้องถิ่น บาท/ซอง 1.86 1.86 
เงินกองทุนฯ สสส. ร้อยละของภาษีสรรพสามิต 2 0.70 
เงินกองทุนกีฬาฯ ร้อยละของภาษีสรรพสามิต 2 0.70 
เงินกองทุนผู้สูงอายุ ร้อยละของภาษีสรรพสามิต 2 0.70 
เงินกองทุน TPBS ร้อยละของภาษีสรรพสามิต 1.5 0.53 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ร้อยละของราคาขายปลีกแนะน า 7 3.93 
รวม บาท/ซอง - 60 

 
จากตารางด้านบนจะพบว่าภาระภาษีรวมของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า (ภาษีสรรพสามิต

ตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ + ภาษีมหาดไทย + ภาษีท้องถิ่น + กองทุน สสส. + 

                                           
15 กรมสรรพสามิต, จ านวนคดีและค่าปรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2563, (ส่วนควบคุมและปฏบิัติการ ส านัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม, 2563).  
16 กรมสรรพสามิต, โครงสร้างราคาขายปลีกบุหรี่, (ส านักแผนภาษี, 2563).  
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กองทุนกีฬาฯ + กองทุนผู้สูงอายุ + กองทุน TPBS + ภาษีมูลค่าเพ่ิม) จะเท่ากับ 47.15 บาท หรือ
ประมาณร้อยละ 78 ของราคาขายปลีกบุหรี่โดยเหลือก าไรให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเพียง 1 บาท หรือ
ประมาณร้อยละ 1.67 ของราคาขายปลีกบุหรี่เท่านั้น ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบุหรี่ลักลอบค้าแบบ 
ผิดกฎหมายที่ไม่ต้องมีภาระภาษีรวมเหล่านี้เลยจะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญมากส าหรับผู้ลักลอบฯ ดังนั้น
สามารถอนุมานได้ว่าอัตราภาษีบุหรี่จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคบุหรี่เถื่อน
เนื่องจากสามารถก าหนดราคาขายปลีกให้ต่ าจนเป็นที่พอใจของผู้บริโภคโดยที่ผู้ลักลอบยังสามารถท า
ก าไรได้เป็นอย่างสูง รวมถึงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตนั้นมีอัตราภาษีที่ส่งผลให้เกิดภาระภาษี 
(tax burden) ที่สูงที่สุดถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน17 ส่งผลให้มีการทะลักของบุหรี่จาก
ประเทศเพ่ือนบ้านทะลักเข้าสู่ประเทศไทยตามชายแดนซึ่งมีจ านวนมากที่มาจากประเทศกัมพูชา 
รวมถึงทางทะเลที่มาจากประเทศมาเลเซีย18   
 
ตารางท่ี 3 ภาระภาษีของประเทศแถบภูมิภาคอาเซี่ยน  

ประเทศ โครงสร้างภาษี 
ภาระภาษีต่อราคาขาย

ปลีก (ร้อยละ) 
กัมพูชา ตามมูลค่าไม่แบ่งชั้นของบุหรี่ 17.8 

อินโดนีเซีย ตามปริมาณอัตราจะแบ่งตามชั้นของบุหรี่ 70.8 
ลาว ตามมูลค่าอัตราจะแบ่งตามชั้นของบุหรี่ 26.5 

มาเลเซีย ตามปริมาณอัตราจะแบ่งตามชั้นของบุหรี่ 52.5 
เมียนมา ตามปริมาณอัตราจะแบง่ตามชั้นของบุหรี่ 50.8 
ฟิลิปปินส์ ตามปริมาณอัตราไม่แบ่งตามชั้นของบุหรี่ 50.31 
สิงคโปร์ ตามปริมาณอัตราไม่แบ่งตามชั้นของบุหรี่ 67.71 

ไทย แบบผสม (ตามมูลค่า (แบ่งชั้นบุหรี่) + ตามปริมาณ) 77.9 
เวียดนาม ตามมูลค่าไม่แบ่งชั้นของบุหรี่ 40.6 

 

  

                                           
17 กรมสรรพสามิต, อัตราภาษสีรรพสามิตยาสูบประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน, (ส านักแผนภาษ,ี 2561). 
18 สัมภาษณ์ มงคล สุดโต, ผู้อ านวยการส่วนควบคมุระบบการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต, ส านักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม กรมสรรพสามติ, 2564. 
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2.3  กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-Framework 
Convention on Tobacco Control: WHO FCTC): มาตรา 15 การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิด
กฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกและได้ลงนามในการปฏิบัติ
ตามกรอบ FCTC ที่มีแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ประเทศสมาชิก ในส่วนนี้จะแสดงถึงที่มา
และแนวคิดขององค์การอนามัยโลกต่อการควบคุมยาสูบในภาพรวม ซึ่งได้มีคณะท างานจากประเทศ
ภาคีสมาชิกร่วมกันในการก าหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติซึ่งปรากฏในมาตราต่าง ๆ โดยเสนอทั้ง
ภาพรวมแนวคิดขององค์การอนามัยโลกต่อการควบคุมยาสูบซึ่งจะเน้นความส าคัญไปในส่วนของ
มาตรา 15 ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

WHO มุ่งเน้นที่จะให้ความส าคัญแก่สิทธิในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยตระหนักดี
ว่า การแพร่ของระบาดวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลร้ายต่อสุขภาพของ
ประชาชนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยการมีส่วนร่วมของนานาประเทศเพ่ือที่จะ
หาแนวทางแก้ไขที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงถึงผลกระทบของการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนานาชาติกังวลอย่างยิ่งถึงอัตรา
การขยายตัวของการบริโภคยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา ตลอดจนความกังวล
เกี่ยวกับภาระท่ีครอบครัวคนยากจนและระบบสุขภาพของแต่ละประเทศท่ีต้องแบกรับในประเด็นนี้ 

ด้วยสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความกังวลอย่างยิ่งต่อการบริโภคยาสูบซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ ในหมู่เด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
นักสูบหน้าใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่และการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากจูงใจทั้งในด้านราคาและรสนิยมส่วนตัว19 จึงน าไปสู่การก าหนดพิธีสารขจัด
การค้ าผลิ ตภัณฑ์ ยาสู บที่ ผิ ด กฎหมาย  ( Protocol to Eliminate Illicit Trade on Tobacco 
Products: FCTC 15) เพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในระดับนานาชาติ 

พิธีสารการขจัดการคาผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit 
Trade on Tobacco Products: FCTC 15) สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ คือ รัฐภาคีทุกฝ่ายพึง
ตระหนักว่า การขจัดการคาผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้งการลักลอบขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผิดกฎหมาย และการท าผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม ตลอดจน
การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายภายในรัฐภาคี เ พ่ิมเติมไปจากความตกลงในระดับ 

                                           
19 จีรภัทร์ รตันชมภู และณรงค์ศักดิ ์หนูสอน, การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สังคมไทยต้องเปลีย่นแปลง The New 
Smoker Protection: Thailand Society has to Modify, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
(2563). 
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อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลกนั้น เป็นส่วนส าคัญในการควบคุมยาสูบโดยใหรัฐภาคีก าหนด
และบังคับใช้ มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอ่ืน ๆ  
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าซองและหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมด และบรรจุภัณฑ์
ภายนอกของผลิตภัณฑ์เหลานั้นมีเครื่องหมายซึ่งช่วยให้รัฐภาคีทุกฝ่ายสามารถบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ ตลอดจนช่วยให้รัฐภาคีสามารถก าหนดจุดของการเปลี่ยนแปลงติดตาม บันทึก 
และควบคุมการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานะทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐภาคี และความตกลงระดับทวิรัฐภาคีหรือระดับพหุรัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นใหรัฐภาคีด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารคือการก าจัดการด าเนินการที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบที่ผิดกฎหมาย โดยค าวา "การค้าที่ผิดกฎหมาย" ในผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในบริบทของพิธีสารหมายถึงการปฏิบัติหรือการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดส่งการรับ  
การครอบครอง การจ าหน่ายหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือป้องกัน
การค้าที่ไม่เป็นไปตามพิธีสารที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้มีความ
ปลอดภัยโดยก าหนดผ่านทางมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งต้องมีการด าเนินการเรื่องระบบสืบค้น
และติดตามและสามารถติดตามข้อมูล ภายใน 5 ปี หลังจากท่ีให้สัตยาบันในพิธีสาร ซึ่งพิธีสารก าหนด
ในเรื่องระบบสืบค้นและติดตามระดับประเทศและระดับภูมิภาคและแบ่งปันข้อมูลในระดับนานาชาติ 
โดยจะมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ดูแลข้อมูล อีกทั้งการควบคุมห่วงโซ่อุปทานตามพิธีสารนี้จะรวมถึงการ
ออกใบอนุญาต ความต้องการในการบันทึกขอข้อมูลและระเบียบการขายทางอินเทอร์เน็ต ขายสินค้า
ปลอดภาษี และการขนส่งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในการจัดการกับการค้าที่ผิดกฎหมาย มีการ
ก าหนดรูปแบบการกระท าผิดความรับผิดชอบในการช าระเงินและการยึด การจับกุมรวมทั้งการก าจัด
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกริบตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการ
บริหารจัดการ โดยพันธกรณีของพิธีสารฉบับนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องมือในการผลิต 
รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐภาคีต้องมีความโปร่งใสสูงสุดและการที่รัฐภาคี
ต้องไม่มอบภาระหน้าที่ใด ๆ ของตนต่ออุตสาหกรรมยาสูบ20   

โดยสถานการณ์ล่าสุดของขององค์การอนามัยโลกมีประเทศที่ลงนามในพิธีสารแล้ว  (โดย
บางประเทศยังไม่ให้สัตยาบัน) ในพิธีสารดังกล่าวแล้วทั้งหมดจ านวน 53 ประเทศ21 ซึ่งสามารถสรุป
การด าเนินการตามพิธีสารดังกล่าวส าหรับ 10 ประเทศ ที่มีปริมาณการผลิตใบยาสูบสูงสุด ดังนี้ 
 

                                           
20 Protocol to Eliminate Illicit Trade on Tobacco Products (FCTC 15), WHO Framework Convention 
on Tobacco Control, World Health Organization 
21 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&clang=_en 
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ตารางท่ี 4 การด าเนินการต่อพิธีสารการขจัดการคาผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายของประเทศที่มี
ปริมาณการผลิตใบยาสูบสูงสุด 10 ประเทศ22   
ประเทศ สมาชิก FCTC สถานะต่อ FCTC 15 

1. จีน ใช่ ลงนาม 
2. อินเดีย ใช่ ภาคยานุวัติ 
3. บราซิล ใช่ ภาคยานุวัติ 
4. ซิมบับเว ไม่ ไม่ 
5 สหรัฐอเมริกา ไม่ ไม่ 
6. อินโดนีเซีย ไม่ ไม่ 
7. บังคลาเทศ ใช่ ไม่ 
8. แซมเบีย ใช่ ไม่ 
9. แทนซาเนีย ใช่ ไม่ 
10. อาร์เจนตินา ไม่ ไม่ 
 

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่ามีเพียง 7 จาก 10 ประเทศที่มีปริมาณการผลิตใบยาสูงสุด
ไม่ได้ลงนามในพิธีสารฯ โดย 3 ประเทศที่ลงนามเป็นประเทศที่ผลิตส่งออกบุหรี่และใบยาสูบที่ส าคัญ
ของโลก ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยที่ไม่มีความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยาสูบและมีการส่งออกใบยาสูบที่ไม่สูงมากถ้าเปรียบเทียบกับ 3 ประเทศดังกล่าว ดังนั้นการที่จะกล่าวว่า 
ประเทศไทยควรลงนามในพิธีสารฯ ทันทีเพราะประเทศที่ผลิตที่มีการผลิตใบยาสูงสุดได้ลงนามเพ่ือ
ปฏิบัติตามพิธีสารฯ FCTC 15 แล้วนั้น ควรจะต้องศึกษาถึงบริบทและผลกระทบให้ครบถ้วนทุกมิติก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ เพราะในปัจจุบันยังไม่มีอะไรบ่งชี้ได้ว่า  
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบจะลดลงหากด าเนินการตามพิธีสารฯ นี้  
 
  

                                           
22 https://www.statista.com/statistics/261173/leading-countries-in-tobacco-production/2019 

https://www.statista.com/statistics/261173/leading-countries-in-tobacco-production/
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ตารางท่ี 5 การด าเนินการต่อพิธีสารการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ผิดกฎหมายของประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน23   
ประเทศ สมาชิก FCTC สถานะต่อ FCTC 15 

1. อินโดนีเซีย ไม่ ไม่ 
2. ฟิลิปปินส์ ใช่ ไม่ 
3. ไทย ใช่ ไม่ 
4. เมียนมา ใช่ ใช่ 
5. เวียดนาม ใช่ ไม่ 
6. กัมพูชา ใช่ ไม่ 
7. ลาว ใช่ ไม่ 
8. มาเลเซีย ใช่ ไม่ 
9. บรูไนฯ * ใช่ ไม่ 
10. สิงคโปร์ * ใช่ ไม่ 
* ไม่มีการเพาะปลูกยาสูบในประเทศ 

 
จากตารางด้านบนแสดงว่าประเทศเมียนมาเป็นประเทศเดียวที่ลงนามในภูมิภาค  

โดยประเทศเมียนมาไม่มีโรงงานยาสูบที่ผูกขาดโดยรัฐ นอกจากนั้นอินโดนิเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิต
ใบยามีตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบ
อนุสัญญาฯ FCTC ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกบุหรี่ซิกาแรตที่ส าคัญที่สุดใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตบุหรี่ซิกาแรตเพ่ือส่งออกไปยังไทย ยังไม่ได้ลงนามเพ่ือปฏิบัติตามพิธีสารฯ 
FCTC 15 ดังนั้นไทยควรศึกษาและวิเคราะห์ในหลากหลายมิติเพ่ือให้เกิดความรอบคอบก่อนที่จะให้
สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าว เพราะการลงนามดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับอุตสาหกรรมยาสูบที่
จะต้องผลักภาระไปให้ผู้บริโภคตามหลักการภาษีทางอ้อม ดังนั้นถ้าการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ดังกล่าว
ไม่สามารถลดการบริโภคยาสูบได้อย่างมีนัยยะ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศในภาพรวม 
 
  

                                           
23 http://aseantobaccocontrolatlas.org/chapters/ch12/2017 

http://aseantobaccocontrolatlas.org/chapters/ch12
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2.4  สรุปกรอบแนวคิด 
ไทยมีความพยายามในการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ ซึ่งตาม

การค้าที่ผิดกฎหมายหมายถึง “การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การผลิต การขนส่ง การรับ การครอบครอง การแจกจ่าย การขาย หรือการซื้อรวมถึงการกระท าหรือ
การด าเนินการใด ๆ ที่มุ่งหมายอ านวยความสะดวกการกระท าหรือการด าเนินการดังกล่าว ”24 
โดยเฉพาะกรมสรรพสามิตซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพ่ือควบคุมลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิด
กฎหมาย การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงมีการพัฒนาและการบังคับใช้
กฎหมายภายในประเทศ โดยมีมาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า ซองและ หีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมด และบรรจุภัณฑ์
ภายนอกของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีเครื่องหมายเพ่ือแสดงการเสียภาษี ซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถบ่งชี้ถึง
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ ตลอดจนช่วยให้สามารถก าหนดจุดของการเปลี่ยนแปลง ติดตาม 
บันทึก และควบคุม การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานะทาง กฎหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
โดยสามารถสรุปแนวคิดท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและปัญหาของการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายออกได้
เป็น 2 แนวคิด คือ (1) โครงสร้างภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ (2) ระบบการควบคุมและป้องกันการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย  

โครงสร้างและอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบปัจจุบันในไทยนั้น กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
แบบภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดเก็บเนื่องจากบริโภคไปแล้วจะส่งผลต่อสุขภาพศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในประเทศ ในลักษณะของภาษีทางอ้อมที่ผู้ผลิตและผู้น าเข้าจะผลักภาระภาษีต่าง ๆที่เกิดข้ึนต่อให้กับ
ผู้บริโภคเพ่ือที่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกเพ่ิมขึ้นและลดการบริโภคสินค้ายาสูบตามนโยบายลดการ
บริโภคยาสูบของรัฐ ซึ่งวิธีการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ของกรมสรรพสามิตในปัจจุบันเป็นแบบที่
สอดคล้องกับแนวทางการจัดเก็บภาษีที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะน าไว้ตามความตกลง
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) หมวดที่ 3: มาตรการเกี่ยวกับการ
ลดอุปสงค์ของยาสูบ มาตราที่ 6: มาตรการด้านราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดอุปสงค์ของยาสูบ 
(guideline) ที่แนะน าไว้ว่าควรใช้ระบบภาษีแบบผสม กล่าวคือ อัตราภาษีตามมูลค่า ร่วมกับอัตรา
ภาษีตามปริมาณ25 เพ่ือลดศักยภาพการท าก าไรของผู้ผลิตและผู้น าเข้า รวมทั้งเปลี่ยนฐานการค านวณ
ภาษีจากเดิมที่ใช้ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ส าหรับสินค้าที่ผลิต ในประเทศ หรือ ราคา CIF 

                                           
24 Protocol to Eliminate Illicit trade on Tobacco Products, WHO Framework on Tobacco Control 
25 Guidelines for Implementation of Article 6 of the WHO FCTC: Price and Tax Measures to 
Reduce the Demand for Tobacco, World Health Organization  
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ส าหรับสินค้าน าเข้า เป็นราคาขายปลีกแนะน าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนราคา ( transfer 
pricing) ได้เป็นอย่างด ี

“การถ่ายโอนราคา หมายถึง การที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันท า
ธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากที่ควรก าหนดหากเป็นคู่ค้าอิสระ ในลักษณะถ่ายโอนก าไร หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นกรณีการก าหนดราคาซื้อขายสินค้า หรือให้บริการที่แตกต่างไปจากราคาตลาด
นั่นเอง” 26   

นิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างภาษียาสูบของกรมสรรพสามิตที่ก าหนด
ไว้ว่า “ยาสูบ หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืน ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และให้
หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” เพราะ
นิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงาน เช่น นิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ว่า 

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา 
ทาแบกกุ้ม (Nicotiana Tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา” 

อีกทั้งนิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบของความตกลงอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (FCTC) จะมีดังนี้ 

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากใบยาสูบเป็นวัตถุดิบทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซึ่งผู้ผลิตเพื่อใช้ส าหรับการสูบ ดูด เคี้ยว หรือสูดดม”  

จากนิยามดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่านิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบในปัจจุบันของกระทรวง
สาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกจะครอบคลุมไปถึงยาสูบชนิดใหม่และสินค้านวัตกรรมแต่นิยาม
ของกรมสรรพสามิตจะยังไม่ครอบคลุมถึงสินค้าดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีการก าหนดสินค้านวัตกรรม
ยาสูบไว้ในกฎกระทรวง 

อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตนั้นมีอัตราภาษีที่ส่งผลให้เกิดภาระภาษี (tax burden) 
ที่สูงมากจึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย อีกท้ังถ้าเทียบกับประเทศ
ในแถบภูมิภาค ประเทศไทยมีภาระภาษีบุหรี่ซิกาแรตสูงที่สุด 

ดังนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงริเริ่มจัดท ากรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่า
ด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-Framework Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) โดย

                                           
26 นิติ วิทยาเต็ม, ภาพรวมและประเด็นปัญหาหลักในการประเมินราคาศุลกากรที่เกีย่วข้องกับการก าหนดราคาโอน, 
(ส านักงานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรสัเซลส์, 2561).  
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นไปที่จะให้ความส าคัญแก่สิทธิในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  
โดยตระหนักดีว่าการแพร่ของระบาดวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ
ของประชาชนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยการมีส่วนร่ วมของนานาประเทศ
เพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไขที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงถึงผลกระทบของ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย จึงน าไปสู่การก าหนดพิธีสารขจัดการค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade on Tobacco Products: FCTC 15) 
เพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในระดับนานาชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐภาคีทุกฝ่าย  
พึงตระหนักว่าการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้งการลักลอบขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผิดกฎหมาย และการท าผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม ตลอดจน
การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายภายในรัฐภาคี เ พ่ิมเติมไปจากความตกลงในระดับ 
อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลกนั้น เป็นส่วนส าคัญในการควบคุมยาสูบโดยให้รั ฐภาคีก าหนด
และบังคับใช้ มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอ่ืน ๆ  
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในรูปแบบการบูรณาการในระดับนานาชาติ 

 
 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ระบบการควบคุมและป้องกันการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมาย 

บุหรี่ที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ประมาณ 1 ใน 3 เป็นบุหรี่เถื่อนซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าที่มาของ
บุหรี่เถื่อนนั้นเป็นขบวนการที่บริษัทบุหรี่รู้เห็นและเป็นขบวนการที่มืออาชีพดูแลอยู่ บุหรี่เถื่อนท า
ประโยชน์มหาศาลต่ออุตสาหกรรมบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เถื่อนยังคงสามารถออกขายได้ในตลาดแม้ว่าจะ
เป็นบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีก็ตาม ดังนั้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับผลกระทบหลักจากการขายบุหรี่เถื่อน (มองในแง่
ของรายได้ภาษี) โดยประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการผลิตบุหรี่ที่ด้อยคุณภาพ บุหรี่ เถื่อนจะมี
ราคาต่ า ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น เช่น เยาวชนสามารถซื้อหาได้ง่ายขึ้น  
อีกทั้งบุหรี่เถื่อนนั้นจะไม่ต้องด าเนินการกฎเกณฑ์ใด ๆ เช่น ข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งมาตรการภาษีและ
มาตรการที่มิใช่ภาษี โดยบริษัทบุหรี่มักจะใช้ข้ออ้างเรื่องบุหรี่ เถื่อนมากดดันรัฐบาลมิให้ขึ้นภาษีบุหรี่ 
ส าหรับประเทศไทยในช่วงที่ยังไม่เปิดเสรีตลาดบุหรี่ให้แก่บุหรี่ต่างประเทศ การกระจายของบุหรี่เถื่อน
จะเป็นไปเพ่ือให้ลูกค้ารู้จักและน าไปสู่การเปิดตลาดบุหรี่ในโอกาสต่อไป แต่ส าหรับประเทศที่เปิด
ตลาดบุหรี่แล้วบุหรี่เถื่อนจะมีราคาขายปลีกต่ ากว่าบุหรี่ที่เสียภาษี ซึ่งมักจะเป็นข้ออ้างของบริษัทบุหรี่
เพ่ือมิให้ขึ้นภาษีอีกเพราะจะส่งผลให้มีบุหรี่เถื่อนในตลาดมากขึ้น27 ดังนั้นรัฐจึงต้องมีระบบควบคุม
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและเพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ที่
ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายโดยการควบคุมดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมสรรพสามิต
ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

3.1.1  ระบบใบอนุญาต (Licensing System)  
กรมสรรพสามิตได้น าระบบใบอนุญาตมาเพ่ือใช้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งต้นน้ า จนถึงปลายน้ า โดยการเดินทางของผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่ต้นน้ าไปยังปลายน้ า
จะมีดังนี้ 

1)  ใบอนุญาตเพาะปลูก ตามมาตรา 160 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะท าการเพาะปลูกต้นยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้า

                                           
27 บังอร ฤทธิภักดี, จากยาสูบสู่บุหรีแ่ละการค้าก าไรบนชีวิตมนุษย,์ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการบริโภคยาสูบเอเชีย
อาคเนย์. 
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พนักงาน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาต” ซึ่งเกษตรกรและชุมชนจะต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตเพ่ือท าการปลูกใบยาสูบและ
กรมสรรพสามิตจะก าหนดว่าในแต่ละจังหวัดสามารถที่จะปลูกใบยาสูบสายพันธุ์ใดได้บ้างตามมาตรา 
162 ก าหนดไว้ว่า “เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้องการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยา 
ยาสูบ หรือต้องการทราบรายละเอียดในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ การผลิตยาสูบ  
ให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้บ่มใบยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตทราบ” ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบจะเป็นเกษตรกรรายย่อยมีที่ดินของ
ตนเองและใช้แรงงานของคนในครอบครัวเป็นส่วนส าคัญในการผลิต โดยเกษตรกรเหล่านี้มิได้มีแต่
อาชีพเพาะปลูกแต่อย่างเดียว แต่จะท าอาชีพหลายอย่างพร้อม ๆ กันหรือปลูกพืชหลากหลายชนิดใน
แต่ละฤดูเพ่ือความอยู่รอด ในอดีตปริมาณการปลูกใบยาสูบจะถูกก าหนดโดยโควตาที่ได้รับจากผู้ผลิต 
แต่ในปัจจุบันเกษตรกรมิได้ปลูกตามโควตาเท่านั้นแต่จะปลูกตามความต้องการของตลาดซึ่งความต้องการ
นี้มักจะผ่านพ่อค้าคนกลางส าหรับ พันธุ์ที่ปลูก จะได้แก่ พันธุ์เวอจิเนีย (ปลูกแถบภาคเหนือตอนบน) 
พันธุ์เบอเลย์ (ปลูกแถบภาคเหนือตอนล่าง) และพันธุ์เตอร์กิซ (ปลูกแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)28   

2)  ใบอนุญาตซื้อ ตามมาตรา 161 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะซื้อใบยาแห้ง ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตลอดทั้งการท าบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด” โดยพ่อค้าคนกลางค้าขายใบยาสูบมีมานานแล้วเพ่ือน าใบยาสูบ
จากแหล่งผลิตไปจ าหน่ายในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถปลูกใบยาสูบได้ โดยพ่อค้าคนกลางของระบบห่วงโซ่
อุปทานนี้ได้เริ่มขยายตัวมาตั้งแต่ราวกลางพุทธศักราชที่ 2530 เมื่อประเทศไทยเริ่มน านโยบายการ
ควบคุมยาสูบมาใช้ ซึ่งพ่อค้าคนกลางจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกษตรกรจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายพ่อค้าคนกลาง โดยเครือข่ายดังกล่าวนี้มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่
จะต้องปฏิบัติต่อกัน ซึ่งสามารถท่ีจะไว้วางใจกันได้แม้ว่าจะไม่มีสัญญาผูกผันอย่างเป็นทางการ แต่ก็จะ
มีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือในการลงทุนและการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จนกลายเป็นความผูกพันในทางพ่ึงพิงกัน 
โดยจ านวนของเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายพ่อค้าคนกลางแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดและ
ปริมาณการรับซื้อของพ่อค้าคนกลาง  

                                           
28 บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, เส้นทางยาเส้น เกษตรกรผู้ปลูก ผูผ้ลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภคบุหรีม่วนเอง, 
กลุ่มวิจัยความอยู่ดมีีสุขและการพฒันาอย่างยั่งยืน (WeSD), (คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553). 
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3)  ใบอนุญาตผลิตตามมาตรา 163 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะผลิตยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการประกอบการผลิตและ
การค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบมีมานานแล้ว เนื่องจากว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ผลิตบุหรี่ซิกาแรตแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 164 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ที่ก าหนดไว้ว่า “การผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ” ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการยาเส้น
มากมายในหลายพ้ืนที่ ส าหรับการค้ายาเส้นในลักษณะการบรรจุหีบห่อและมีการใส่กระดาษส าหรับ
มวนในหีบห่อในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นภายหลัง (เดิมทีขายเป็นก้อน เป็นมัด หรือเป็น กระทอ) ซึ่งกรรมวิธี
ในการผลิตยาเส้นและบรรจุหีบห่อขายนั้น มิได้มีความยุงยากซับซ้อน วัตถุดิบที่โรงงานรับซื้อมาจาก
เกษตรกรเป็นยาเส้น โรงงานจึงน ายาเส้นมาตาก ปั่น และผสมยาเส้นประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ได้คุณภาพ
และรสชาติที่ต้องการหลังจากนั้นก็น ามาบรรจุหีบห่อแล้วจ าหน่าย โดยแต่ละโรงงานจะมีก าลังการผลิตที่
แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามตามมาตรา 165 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองยาสูบที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่า ห้าร้อยกรัม 
หรือยาสูบประเภทยาเส้นที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าหนึ่งกิโลกรัม เว้นแต่ เป็น  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาสูบมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน” 
เพ่ือควบคุมและป้องกันการลักลอบจ าหน่ายยาเส้นผิดกฎหมายหรือเพ่ืออ้างว่ามีไว้เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

ถึงแม้ว่าแต่ละโรงงานผลิตยาเส้นจะมียี่ห้อของตนเองแต่ว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่มวนเอง
ที่เป็นที่รู้จักในตลาดกลับอาศัยการเทียบเคียงกับบุหรี่ซิกาแรตที่มียอดจ าหน่ายสูงในตลาด ทั้งนี้
เนื่องมาจากรับรู้และยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางเมื่อบุหรี่ซิกาแรตปรับขึ้นราคาจะส่งผล
ให้ยาเส้นจะเป็นสิ่งทดแทนได้  

4)  ใบอนุญาตขายตามมาตรา 167 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะขายยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต” ร้านค้าที่
จ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรตจะมีอยู่ทั่วไปเพราะได้รับความนิยมจากประชาชนในทุก ๆ ระดับชั้นโดยเฉพาะ
ในร้านค้าแบบโมเดิร์นเทรด เช่น 7-11 และการด าเนินการจะเป็นไปในลักษณะการค้าแบบธุรกิจมือ
อาชีพซึ่งมีระบบสัญญาการค้าที่แน่นอนก าหนดไว้ แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ๆ เช่น ในกรณีของ
ยาเส้นหรือบุหรี่มวนเองซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่แรงงานที่มีรายได้น้อยและแรงงานต่างด้าวจะมีสถานที่ขาย
เป็นร้านขายของช าที่มีอยู่ทั้งในชนบทและในเมือง ร้านค้าเหล่านี้รับผลิตภัณฑ์จากตัวแทนของโรงงาน
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มาจ าหน่าย โดยอาจมีเครดิต คือ การเก็บเงินภายหลัง โดยปริมาณการจ าหน่ายของแต่ละร้านพบว่า  
มีไม่มาก แต่จะมีการกระจายตัวในจ านวนมาก และเพ่ือเป็นการลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
ประชาชนและเพ่ือควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายกรมสรรพสามิตจึงอาศัยอ านาจตาม
มาตรา 168 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ใบอนุญาตขายยาสูบมี 
3 ประเภท คือ 

(1)  ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 ส าหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่ง
จ านวน หนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้นครั้งหนึ่งจ านวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบ
ประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเค้ียว ครั้งหนึ่งจ านวนสองร้อยกรัมข้ึนไป 

(2)  ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 2 ส าหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่ง
จ านวนต่ ากว่า หนึ่งพันมวน ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้นครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าสองกิโลกรัม ยาสูบ
ประเภทยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าสองร้อยกรัม 

(3)  ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 3 ส าหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น 
กรมสรรพสามิตยังด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมยาสูบ

ของประเทศโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 169 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ก าหนดไว้ว่า “การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้ว ห้ามแบ่งขาย” เพ่ือลดการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน  

5)  ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบยา และผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา 166 ของ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะน าเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี การขออนุญาตและ 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบตามวรรค
หนึ่ง เพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้า อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 
ทั้งนี้ ตามจ านวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศก าหนด บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่
ผู้ท าการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการน าเข้า เพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก ากับ
ดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร”  

ส าหรับผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น กรมศุลกากรจะเป็น
ผู้เรียกเก็บภาษีแทนกรมสรรพสามิต ซึ่งในปัจจุบันผู้น าเข้าบุหรี่ซิกาแรต จะมีผู้น าเข้าหลักอยู่ 3 บริษัท 
คือ (1) บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ผู้แทนจ าหน่าย บุหรี่ซิกาแรต ยี่ห้อ Marlboro และ 
ยี่ห้อ L&M (2) บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้แทนจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ยี่ห้อ 
Mevius (ชื่อเดิม คือ Mild Seven) และ Camel (3) บจก. ลีดอน ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 



27 

 

ผู้แทนจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ยี่ห้อ iSCORE ซึ่งเป็นบุหรี่น าเข้าที่ขายในตลาดราคาถูก ซึ่งสัดส่วนของ
บุหรี่น าเข้าในตลาดบุหรี่ในปีงบประมาณ 2563 ประมาณร้อยละ 47 ของตลาดบุหรี่ในประเทศ (บุหรี่
การยาสูบแห่งประเทศไทยมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 53) และปริมาณการจ าหน่ายของบุหรี่
ซิกาแรตน าเข้านั้น สินค้าของบริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จะมีปริมาณการจ าหน่าย  
มากที่สุด ประมาณร้อยละ 70 ของตลาดบุหรี่น าเข้า29   

ส าหรับผู้ส่งออกของประเทศไทยจะมี 3 รายและจะส่งออกเฉพาะใบยาแห้งเท่านั้น
โดยน าใบยาที่รับซื้อไปผลิตบุหรี่ซิกาแรตในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี  
ผู้ส่งออกรายส าคัญ ดังนี้ 

1)  บริษัท ไซแอมโทแบคโค เอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นบริษัทที่รับจ้างบ่ม
ใบยาแล้วส่งออกโดยเน้นการส่งออกไปที่ใบยาพันธุ์เบอร์เลย์ที่ปลูกอย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือ
ตอนล่าง 

2)  บริษัท เทพวงศ์ จ ากัด เป็นบริษัทที่รับจ้างบ่มใบยาแล้วส่งออกโดยเน้นการส่งออก
ไปที่ใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียที่ปลูกอย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือตอนบน 

3)  บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นบริษัทที่รับจ้างบ่มใบยาแล้วส่งออก
โดยเน้นการส่งออกไปที่ใบยาพันธุ์เตอร์กิซท่ีปลูกอย่างแพร่หลายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30   

3.1.2  ระบบควบคุมทางกายภาพ (Physical Control System)  
3.1.2.1  รูปแบบของการควบคุมทางกายภาพ 

วิธีการที่กรมสรรพสามิตใช้เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าได้
ช าระภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องแล้วก็คือการใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  แสตมป์สรรพสามิต (Tax Stamp หรือ Banderole) เป็นแสตมป์ที่มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นผู้มอบให้กับผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
สินค้า อาทิ สินค้าสุรา สินค้ายาสูบ การช าระค่าแสตมป์สรรพสามิตและการจัดพิมพ์แสตมป์จึง
เปรียบเสมือนหลักฐานการช าระภาษีสรรพสามิต โดยผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าจะต้องได้รับอนุญาต
การจ าหน่ายหรือการน าเข้าสินค้าก่อนจึงสามารถขอซื้อแสตมป์สรรพสามิตได้ 

แสตมป์สรรพสามิตมักถูกติดลงบนสินค้าแต่ละชิ้นระหว่างขั้นตอน
การผลิตต าแหน่งของการผลิตแสตมป์มักก าหนดให้เป็นจุดที่แสตมป์จะฉีกขาดเสียหายเมื่อผู้บริโภค
เปิดหีบห่อสินค้าเพ่ือการบริโภค ดังนั้นแสตมป์ที่เสียหายระหว่างกระบวนการผลิตหรือแสตมป์ที่ต้อง

                                           
29 กรมสรรพสามิต, ปริมาณการเสียภาษีบุหรี่ซิกาแรต, (ส านักแผนภาษ,ี 2563). 
30 กรมสรรพสามิต, สัดส่วนปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ, (ส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 1, 2562). 
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เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของแสตมป์จะต้องถูกน าส่งกลับไปยังหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บภาษี
เพ่ือท าลายภายใต้การควบคุมของหน่วยงานนั้น31   

ในหลายประเทศก าหนดให้สินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้า
ยาสูบต้องปิดแสตมป์สรรพสามิตยาสูบเพ่ือเป็นหลักฐานการช าระภาษีสรรพสามิตและเพ่ือเป็น
เครื่องหมายระบุเขตที่สินค้านั้น ๆ จะวางจ าหน่ายได้ โดยปกติแล้วรัฐบาลจะเป็นผู้จ าหน่ายแสตมป์
สรรพสามิตให้กับผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเพ่ือน าไปใช้ปิดบนสินค้า โดยรัฐอาจสนับสนุนค่า ใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผนึกแสตมป์ภาษีหรือไม่ก็ได้ โดยข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการใช้แสตมป์มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนจากการใช้แสตมป์สรรพสามิต ได้แก่
อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและอัตราการปลอมแปลงสินค้าท่ีลดลง32   

2)  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (Fiscal Marking) เป็นเครื่องหมาย 
ที่มีคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งออกใช้โดยหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีเช่นเดียวกับแสตมป์  
ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตการจ าหน่ายหรือการน าเข้าสินค้าก่อนจึงสามารถขอ
ช าระค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ 

3)  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแบบดิจิทัล (Digital Fiscal Marking) 
เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบังคับใช้เพ่ือจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ระบบของเครื่องหมายการเสีย
ภาษีแบบดิจิทัลสามารถผนวกเข้ากับระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท้องถิ่น นอกจากนี้สามารถ
สร้างระบบติดตามสืบค้นในระดับนานาชาติได้ ปัจจุบันระบบการใช้เครื่องหมายการเสียภาษีแบบ
ดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่การใช้เครื่องหมายการเสียภาษีแบบกระดาษ โดยในหลายประเทศได้ทดลองน า
ระบบดังกล่าวไปใช้ในรูปแบบของแสตมป์ดิจิทัล ซึ่งมีข้อดีที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ด้วยตนเองว่าสินค้านั้นเป็นของที่ช าระภาษีที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ 

4) ข้อความที่แสดงว่าสินค้าได้ช าระภาษีแล้ว (Duty Paid Indicator) 
เป็นข้อก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกพิมพ์ข้อความที่ระบุว่าสินค้าชิ้นนั้น ๆ ได้ช าระภาษีแล้วไว้ที่
ภาชนะ วิธีการนี้มักถูกน ามาใช้ส าหรับกรณีที่ไม่ต้องใช้แสตมป์ภาษี เครื่องหมายภาษี หรือเครื่องหมาย
ระบุราคา การพิมพ์ข้อความที่แสดงว่าสินค้าได้ช าระภาษีแล้วจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ขนาด สี และแบบตัวอักษร ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีก าหนดไว้33   

5)  เครื่องหมายระบุราคา (Price Indicator) เป็นการแสดงราคาขายปลีกให้
สาธารณชนทราบอย่างเป็นทางการ บางประเทศได้ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าแสดงราคาขายปลีก

                                           
31 สัมภาษณ์ ปรียวิศว์ พริ้งศลุกะ, นกัวิชาการภาษีสรรพสามิตช านาญการ, ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 1, กรมสรรพสามิต, 2564. 
32 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศึกษาและพัฒนารูปแบบของแสตมป์สรรพสามิต. 
33 http://www.laffercenter.com/wpcontent/uploads/2014/07/PMI_TobaccoBook_FtoWeb1_Part5.pdf 
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เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในระบบตลาดและต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสามารถแจ้งราคาขายปลีกได้
หลายช่องทาง ได้แก่ การแจ้งราคาขายปลีกผ่านทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ที่แสดงราคาขายปลีก
อย่างเป็นทางการของสินค้ายาสูบ รวมทั้งการแสดงราคาขายปลีกไว้บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยปกติ
แสตมป์หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีก็มักมีราคาขายปลีกปรากฏอยู่ด้วย 

3.1.2.2  ระบบควบคุมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ปัจจุบันกรมสรรพสามิตมีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่ใช้แสตมป์

ส าหรับเป็นเครื่องหมายการช าระภาษีสรรพสามิตอยู่ 3 ประเภท คือ สินค้าสุรา สินค้ายาสูบ และ
สินค้าเครื่องดื่ม โดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบช าระภาษี
โดยการเสียค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดชนิดและลักษณะของ
แสตมป์สรรพสามิตที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 สรุปชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกฎกระทรวงก าหนดชนิด

และลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ  
(ฉบับที่ 2) ฯ 
ประเภท ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

1. บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตใน
ประเทศ 

- พิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลง 
- รหัสคิวอาร์โคด (QR Code) 
- หมึกนูน (Intaglio) 
- หมึกชนิดพิเศษท่ีมองไม่เห็นด้วยตา

เปล่าและเรืองแสงภายใต้แสง
อัลตราไวโอเลต 

- อักษรและตัวเลขจ านวน 13 หลัก 

ต้นทุนการผลิตแสตมป์สูง 

2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่น
นอกจากบุหรี่ซิกาแรตที่มี
ขนาดบรรจุต่ ากว่า 20 กรัม 

- เส้นลายน้ า 
- เส้นลายประดิษฐ์ 

ต้นทุนการผลิตแสตมป์ต่ า 

3. ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่น
นอกจากบุหรี่ซิกาแรตที่มี
ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัม
ขึ้นไป 

 

- เส้นลายน้ า 
- เส้นลายประดิษฐ์ 
- กระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน 

ต้นทุนการผลิตแสตมป์ต่ า
แต่สูงกว่าแบบที่ 2 
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ประเภท ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 
4. ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่

น าเข้า 
- พิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลง 
- รหัสคิวอาร์โคด (QR Code) 
- หมึกนูน (Intaglio) 
- หมึกชนิดพิเศษท่ีมองไม่เห็นด้วยตา

เปล่าและเรืองแสงภายใต้แสง
อัลตราไวโอเลต 

- อักษรและตัวเลขจ านวน 13 หลัก 

- ต้นทุนการผลิตแสตมป์
สูง 

- ผู้น าเข้าบุหรี่ซิกาแร
ตรายใหญ่จะซื้อแสตมป์
ไปปิดที่โรงงานใน
ต่างประเทศ 

 
3.2  มาตราในพิธีสารควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate 
Illicit Trade in Tobacco Products: FCTC 15)34   

การศึกษานี้จะเน้นไปที่มาตราที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตเพ่ือน าไปสู่การให้ความเห็น
ส าหรับการหาแนวทางเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามพิธีสารควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ผิดกฎหมายโดยจะเน้นไปที่ หมวด 3: การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรม
สรรพสามิต ดังนี้ 

3.2.1 มาตรา 6: ใบอนุญาต, การอนุญาตที่เทียบเท่า หรือระบบควบคุม 
“1) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ

องค์การอนามัยโลก และจุดมุ่งหมายในการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย และเครื่องมือที่
ใช้ในการผลิต ภาคีแต่ละฝ่ายต้องห้ามการกระท าดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ซึ่งกระท าโดยบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตที่เทียบเท่า  (ต่อไปในพิธีสารนี้เรียกว่า 
“ใบอนุญาต”) หรือได้ด าเนินการตามระบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายแห่งชาติ 

(ก) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” 
สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่ได้ให้อ านาจในการควบคุม

ใบอนุญาตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและไม่มีกฎหมายใดที่ก าหนดให้ควบคุมและออก
ใบอนุญาตส าหรับครอบครองเครื่องมือการผลิตยาสูบ 

-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่มีนิยาม
ส าหรับค าว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนในด าเนินการปฏิบัติจริงเพราะ

                                           
34 Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products, WHO Framework Convention on 
Tobacco Control, World Health Organization 
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เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตนั้นมีความหมายที่กว้างมาก เช่น เครื่องพิมพ์เอกสารที่ใช้การด าเนินการปกติ
ทั่วไป อีกทั้งจะส่งผลให้สร้างภาระให้กับประชาชนโดยทั่วไปถ้าไม่สามารถก าหนดนิยามให้รัดกุม เช่น 
ในกรณีที่ชาวไร่มักจะใช้เครื่องหั่นอ้อยมาใช้ส าหรับหั่นใบยาสูบในฤดูกาลเก็บเกี่ยวยาสูบ แต่จะน า
กลับไปใช้หั่นอ้อยในฤดูกาลเพาะปลูกอ้อย35 ดังนั้นหากมีการควบคุมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและ
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตต่าง ๆ ดังกล่าว อาจสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลางและขนาดย่อม รวมทั้งยังอาจมีผลกระทบต่อชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ 

“2) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตภายในขอบเขตที่เห็นสมควร 
และเมื่อการกระท าดังกล่าวต่อไปนี้ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายแห่งชาติ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สามารถด าเนินการ 

(ค) การขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตในปริมาณทาง
การค้า”  

สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่ได้ให้อ านาจส าหรับควบคุมการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นมีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ที่ถูกทดแทนโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เห็น
ว่าจะลดภาระให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการยาเส้นที่อยู่ห่างไกลส านักงานสรรพสามิตในแต่
ละพ้ืนที่จะได้ไม่ต้องถูกเอาเปรียบจากการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  

“3) ด้วยจุดมุ่งหมายในการท าให้ระบบใบอนุญาตมีประสิทธิผล ภาคีแต่ละฝ่ายต้อง 
(ก) จัดตั้งหรือก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานมีอ านาจเพ่ือท าการออก ต่อ

อายุ ระงับ เพิกถอนและหรือยกเลิกใบอนุญาตภายใต้ข้อบังคับแห่งข้อก าหนดของพิธีสารนี้ โดยให้
สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติเพี่อด าเนินการตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า 1” 

สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายใด ๆในประเทศไทย 

ไม่ได้ให้อ านาจในการออก ต่ออายุ ระงับ เพิกถอนและหรือยกเลิกใบอนุญาต ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิตยาสูบ 

“(iii) ที่ตั้งแน่นอนของหน่วยการผลิต, ที่ตั้งโกดังสินค้าและความสามารถในการผลิต
ของธุรกิจที่ด าเนินการโดยผู้ยื่นค าขอ” 

สภาพปัญหา 

                                           
35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและผลกระทบทางภาษี 
(ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562). 
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-  กรมสรรพสามิตยังไม่ได้ออกข้อก าหนดส าหรับการระบุก าลังการผลิตส าหรับ
การขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

“4) รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตซึ่งระบุไว้ในค า
ร้องเช่นค าอธิบายผลิตภัณฑ์ ชื่อ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึงหากมีการออกแบบ ยี่ห้อ 
ต้นแบบหรือแบบและเลขหมายประจ าตัวเครื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” 

สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่มีนิยาม

ส าหรับค าว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
“5) ค าอธิบายสถานที่ท่ีจะติดตั้งและใช้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” 
สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่มีนิยาม

ส าหรับค าว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
“7) การระบุบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ประสงค์จะใช้ส าหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและ

รายละเอียดการช าระเงินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง” 
สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่ได้ให้อ านาจในการขอเอกสาร

ทางการเงิน และธุรกรรมทางการเงินของผู้ผลิตยาสูบหรือผู้น าเข้า  
“(ค) เฝ้าระวังและจัดเก็บในกรณีที่สามารถจัดเก็บได้ซึ่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่

อาจจัดเก็บได้ และพิจารณาใช้ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บมาเพ่ือการบริหารและบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิผลส าหรับระบบการออกใบอนุญาตหรือเพ่ือการสาธารณสุขหรือเพ่ือการใด ๆ ตามกฎหมาย
แห่งชาติ” 

สภาพปัญหา  
-  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกรมสรรพสามิตจะน าส่งเป็นงบประมาณ

แผ่นดินไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือการสาธารณสุขได้โดยตรง  
“(ซ) บังคับให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 

ผู้มีอ านาจในเรื่องการกระท าตามสมควรส าหรับการได้มาหรือจ าหน่ายออกไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” 
สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่มีนิยาม

ส าหรับค าว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยังไม่มีอ านาจในการควบคุม
เครื่องมือการผลิตเว้นแต่ผู้ผลิตได้กระท าความผิดแล้วจึงสามารถริบของกลางได้ตามาตรา 207ของ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ระบุไว้ว่า  
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“บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ สินค้าหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งบุคคลได้ใช้ ใน
การกระท าความผิดหรือมีไว้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งริบเป็นของกรม
สรรพสามิต เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นด้วยในการกระท าความผิด 
ส าหรับของกลางต่อไปนี้ ให้ศาลสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ ตามค าพิพากษา
หรือไม ่

(1) ยาเส้น และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ในคดีกระท าผิดตามมาตรา 163 
(2) สินค้าในคดีกระท าผิดตามมาตรา 173 และมาตรา 174 
(3) สินค้าในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา 186 ส าหรับของกลาง

ต่อไปนี้ ให้ศาลสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ ตามค าพิพากษาหรือไม่ 
(6) ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา 203 (1) และ 

(2) และมาตรา 204 (1) และ (2) รวมทั้งหีบห่อ” 
“(ฌ) ท าให้ เกิดความแน่นอนว่าการท าลายเครื่องมือที่ ใช้ ในการผลิตหรือ

ส่วนประกอบอื่นใดจะต้องกระท าภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ” 
สภาพปัญหา 
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่มีนิยาม

ส าหรับค าว่า “เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต” ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยังไม่มีอ านาจในการควบคุม
เครื่องมือการผลิต เว้นแต่ผู้ผลิตได้กระท าความผิดแล้วจึงสามารถริบของกลางได้ตามาตรา 207ของ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตามที่ได้กล่าวไว้ แต่ไม่ได้ให้อ านาจส าหรับการท าลาย
เครื่องมือการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายไว้  

3.2.2 มาตรา 8: การสะกดรอยและติดตาม 
“3) ด้วยจุดมุ่งหมายในการท าให้เกิดการสะกดรอยและติดตามที่มีประสิทธิผล ภาคี

แต่ละฝ่ายต้องมีเครื่องหมายระบุตัวตนที่มีเอกลักษณ์ ปลอดภัยและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ต่อไปใน
พิธีสารนี้เรียกว่าเครื่องหมายระบุตัวตน) เช่น รหัสหรือตราประทับซึ่งประทับหรือสร้างขึ้นบนหีบห่อ
และบรรจุภัณฑ์รวมถึงด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ภายในระยะเวลาห้าปีและภายในระยะเวลา
สิบปีส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นนับแต่วันที่พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้ต่อภาคีนั้น” 

สภาพปัญหา 
- ปัจจุบันกรมสรรพสามิตใช้แสตมป์สรรพสามิตเพ่ือเป็นเครื่องหมายแสดงการเสีย

ภาษียาสูบที่ออกความตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าแสตมป์ของบุหรี่ซิกาแรต ทั้งที่ผลิตในประเทศและน าเข้า มีลักษณะพิเศษมากกว่า
แสตมป์ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนอยู่หลายรายการเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเนื่องจากบุหรี่ ซิกาแรต
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เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีภาระภาษีมากกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ โดยแสตมป์ยาสูบ
ในปัจจุบันนั้นจะมีลักษณะพิเศษดังนี้ 

(i) ลวดลายป้องกันการปลอมแปลง 
(ii) พิมพ์ด้วยหมึกนูน (intaglio)  
(iii) หมึกพิเศษที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยรังสี

อัลตราไวโอเลต 
(iv) ตัวอักษรจ านวน 13 หลักเพ่ือใช้ระบุตัวตน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของแสตมป์บุหรี่ซิกาแรตที่มีลักษณะพิเศษมากกว่า

แสตมป์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ FCTC 15 ที่ระบุว่า “ต้องมี
เครื่องหมายระบุตัวตนที่มีเอกลักษณ์ ปลอดภัยและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ต่อไปในพิธีสารนี้เรียกว่า
เครื่องหมายระบุตัวตน)” โดยลักษณะพิเศษดังกล่าวจะหมายถึงการพัฒนาระบบและรูปแบบแสตมป์
ชนิดใหม่ที่ เรียกว่า “Direct Coding” ที่ เป็นการประทับเครื่องหมายที่ เข้ารหัสแบบที่ไม่สามารถ 
ปลอมแปลงได้เพราะรหัสนี้จะมีลักษณะเป็นปัจเจกในแต่ละเครื่องหมาย (unique ID) ซึ่งการจะพัฒนา
ระบบและรูปแบบแสตมป์ดังกล่าวจะมีสภาพปัญหาดังนี้ 

- ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการพัฒนาระบบและรูปแบบแสตมป์
ดังกล่าว โดยเทียบเคียงจากการท าระบบดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์เบียร์ที่ก าลังเตรียมการบังคับใช้ใน
ปัจจุบันรัฐจะต้องลงทุนหลายพันล้านบาท36   

- การบังคับใช้ระบบและรูปแบบแสตมป์ดังกล่าวจะต้องด าเนินการภายใน 5 ปี
ส าหรับบุหรี่ซิกาแรต และ 10 ปีส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืน ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ส าหรับบุหรี่ 
ซิกาแรตเพราะสามารถจัดเก็บรายได้ให้รัฐไม่ต่ ากว่าปีละ 60,000 ล้านบาท37 โดยถ้าระบบนี้สามารถ
ป้องกันบุหรี่เถื่อนได้อย่างสมบูรณ์ จะสามารถสร้างจุดคุ้มทุนในการลงทุนได้จากการประมาณการของ
องค์การอนามัยโลกที่ประเมินว่าบุหรี่เถื่อนจะมีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของตลาดบุหรี่รวม38 (ประมาณ
ปีละ 5,000 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนที่ต้องด าเนินการ
บังคับใช้ระบบและรูปแบบแสตมป์ดังกล่าวจะไม่สามารถหาจุดคุ้มทุนได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิด
อ่ืนนอกเหนือจากบุหรี่ซิการแรต เช่น ยาเส้นปรุง ซิการ์ ยาเคี้ยว และบุหรี่อ่ืนจะมีอัตราการบริโภคต่ า

                                           
36 สัมภาษณ์ นายมงคล สุดโต, ผู้อ านวยการส่วนควบคมุระบบปฏิบตักิาร, ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม, 
กรมสรรพสามิต, 2564. 
37 กรมสรรพสามิต, รายได้ภาษสีรรพสามิตยาสูบ, (ส านักแผนภาษี, 2563). 
38 Illicit Trade in Tobacco a Summary of The Evidence and Country Responses (World Health 
Organization, 2560). 
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ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ในส่วนของยาเส้นนั้นแม้ว่าจะมีอัตราการบริโภคสูงเกือบเทียบเท่าบุหรี่ซิกาแรต39 
แต่ก็มีภาระภาษีที่ต่ ามากถ้าเทียบกับบุหรี่ซิกาแรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้ต้องด าเนินการ
ภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วันทีร่ับสัตยาบันในพิธีสารดังกล่าว 

- พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในหมวดที่ 10: 
บทส่งท้าย มาตราที่ 40 ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ตั้งข้อสงวนสิทธิ์ในพิธีสารนี้” ส่งผลให้ไม่สามารถเลือก
ท าระบบดังกล่าวกับบุหรี่ซิกาแรตเท่านั้น (เพราะสามารถหาจุดคุ้มทุนให้กับรัฐได้ตามหลักวิชาการ)  

“4.3) กรณีที่ข้อมูลของสถานที่ส าหรับการขายปลีก ไม่มีอยู่ในช่วงที่ท าระบบ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ภาคีต้องเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายภายในประเทศ
ก าหนดไว้ 

สภาพปัญหา 
- การระบุสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบบนฉลาก ด าเนินการได้ยากในทางปฏิบัติ

โดยเฉพาะยาเส้น เนื่องจากระบบห่วงโซ่อุปทานจะเป็นในลักษณะที่ผู้ผลิตไม่ใช่ผู้ก าหนดตลาดในการ
ขายสินค้าตามท่ีได้กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมา 

“8) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องท าให้เกิดความแน่นอนว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกในข้อที่ 5 นั้น
สามารถเข้าถึงไปยังศูนย์รวมการกระจายข้อมูลสากลเมื่อมีการร้องขอภายใต้บังคับของข้อที่ 9 ผ่าน
โปรแกรมต่อประสานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานพร้อมทั้งจุดศูนย์กลางระดับชาติและ
หรือภูมิภาคของภาคีนั้นศูนย์รวมการกระจายข้อมูลสากลต้องรวบรวมรายการของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ของภาคีทั้งหลายและจัดท ารายการนั้นให้สามารถใช้ได้โดยภาคีท้ังหมด” 

สภาพปัญหา 
- หน่วยงานราชการไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบแก่

ภาคีตามที่ร้องขอได้ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าของผู้ประกอบการโดยพระราชบัญญัติความลับ
ทางการค้า พ.ศ. 2545 ตามมาตรามาตรา 6 ที่ก าหนดไว้ว่า  

“การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การกระท าที่
เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับ
ทางการค้านั้น อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน ทั้งนี้ ผู้ละเมิดจะต้องรู้
หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติเช่นว่านั้น  

การกระท าที่มีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันตาม
วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการกระท าในประการที่เป็นการจูงใจให้

                                           
39 กรมสรรพสามิต, ผลการจัดเก็บรายไดผ้ลติภณัฑ์ยาสูบ, (ส านักแผนภาษี, 2563). 
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ละเมิดความลับอันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การติดสินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับ
ของโจรหรือการจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนด้วย” 

“12) หน้าที่ซึ่งถูกมอบหมายให้กับภาคีจะต้องไม่ถูกด าเนินการโดยหรือถูก
มอบหมายให้กับอุตสาหกรรมยาสูบ” 

สภาพปัญหา 
- ผู้บริหารกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการยาสูบ

แห่งประเทศไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง เช่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบอร์ดการ
ยาสูบแห่งประเทศไทยเนื่องจากมีความรู้ความสามารถในทางบริหารการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ 
ป้องกัน และปราบปราม สินค้ายาสูบเป็นอย่างดีเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ 

“13) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องท าให้เกิดความแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจซึ่งมีส่วนร่วม
ในระบบสะกดรอยและติดตาม (Track & Trace) มีปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาสูบและตัวแทน
ผู้รักษาผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบเพียงขอบเขตที่จ าเป็นอย่างเคร่งครัดในการด าเนินการตาม
มาตรานี้” 

สภาพปัญหา 
- การห้ามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในขอบเขตที่จ าเป็นนั้นท า

ได้ยาก ส าหรับที่จะนิยามค าว่า “ขอบเขตที่จ าเป็น” เนื่องจากกรมสรรพสามิตนั้นจ าเป็นต้องมีการ
ปฏิบัติกับทุกฝ่ายเพื่อน าข้อมูลในทุกมิติมาเพ่ือใช้วิเคราะห์เพื่อประมวลผลเพ่ือที่จะน าแนวทางท่ีได้จาก
การวิเคราะห์มาด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐตามยุทธศาสตร์ของประเทศ มิใช่เพียง
มุมมองในแง่ของการรักษาสุขภาพ  

“14) ภาคีแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องให้อุตสาหกรรมยาสูบรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนอันเก่ียวข้องกับหน้าที่ของภาคีภายใต้มาตรานี้” 

สภาพปัญหา 
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่มีอ านาจก าหนดให้ผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยาสูบรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามพิธีสารนี้ได้เพราะการน า
งบประมาณแผ่นดินมาใช้กระท าสิ่ ง ใดที่ เป็นของรัฐจะต้องด าเนินการของบป ระมาณตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2.3  มาตรา 9: การเก็บบันทึก 
“2) ภาคีแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องตามความเหมาะสมให้บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตาม

มาตรา 6 จัดหาตามการร้องขอซึ่งข้อมูลดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
(i) ข้อมูลทั่วไปเรื่องปริมาณ, แนวโน้ม, การคาดการณ์เกี่ยวกับตลาดและข้อมูล

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 
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สภาพปัญหา 
- การจัดท าข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นท าได้ยาก

มากหรืออาจท าไม่ได้เลยส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนนอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรตเพราะระบบห่วง
โซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากกว่าระบบห่วงโซ่อุปทานของบุหรี่ซิกาแรตที่เป็นในลักษณะการค้าร่วม
สมัยเป็นอันมาก 
 
ตารางท่ี 7  สรุปสภาพปัญหาของพิธีสารขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

มาตรา สาระส าคัญของมาตรา สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
6 

(โดยรวม) 
ควบคุมใบอนุญาตการผลิต
และเครื่องมือท่ีใช้ในการผลติ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 
2560 ไม่ได้บัญญัติการควบคุม
ใบอนุญาตการผลติและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการผลติ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ  

ด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงก าลังการ
ผลิตสูงสดุและเครื่องจักรที่เป็นสาระ
หลักของขั้นตอนที่ใช้ผลิตผลิตภณัฑ์
ยาสูบ  

6 (7) การระบุบญัชีธนาคารทั้งหมด
ที่ประสงค์จะใช้ส าหรับ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและ
รายละเอียดการช าระเงินอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กรมสรรพสามิตไมม่ีอ านาจใน
การขอเอกสารทางการเงิน และ
ธุรกรรมทางการเงินของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 
และอาจขัดกับ พ.ร.บ. ความลับ
ทางการค้า พ.ศ. 2545 

บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท า Big Data 

6 (7) (ค) พิจารณาใช้ค่าธรรมเนียมที่
จัดเก็บมาเพื่อการบรหิาร
ส าหรับระบบการออก
ใบอนุญาตหรือเพื่อการ
สาธารณสุขหรือเพื่อการใด ๆ 
ตามกฎหมายแห่งชาต ิ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตกรมสรรพสามิตจะ
น าส่งเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่
สามารถน ามาใช้เพื่อการ
สาธารณสุขไดโ้ดยตรง 

ประสานองค์การอนามัยโลกเพื่อท า
ความเข้าใจว่ากฎหมายไทยไม่อ านวย
ให้ด าเนินการในรปูแบบดังกล่าวแต่
ประเทศไทยได้ด าเนินการแล้วในอีก
รูปแบบหนึ่ง  

8 การใช้เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีแบบ Track & 
Trace 

กรมสรรพสามิตไมส่ามารถระบุ
รายละเอียดของข้อมลูที่จะต้อง
แสดงในเครื่องแบบการเสยีภาษี 
ตามพิธีสารดังกล่าว รวมถึง
จุดคุ้มทุนของการท าระบบ
ดังกล่าวโดยเฉพาะยาเส้น  

ศึกษาเพิ่มเตมิอย่างละเอียดถึง
ผลกระทบในทุกมิตสิ าหรับการปรบั
เพิ่มอัตราภาษีผลิตภัณฑย์าสูบอ่ืน
นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรต 
โดยเฉพาะยาเส้นเนื่องจากเป็น
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้บริโภคยาสูบท่ีมี
รายได้น้อย 

8 (8) การส่งข้อมูลทีส่ าคัญให้แก่
ศูนย์กลางและภาคตี่าง ๆ 

กรมสรรพสามิตไมส่ามารถให้
ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบ

หารือหรือตั้งคณะท างานอย่างเป็น
ทางการระหว่างกระทรวงเกษตรและ
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มาตรา สาระส าคัญของมาตรา สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
อุตสาหกรรมยาสูบแกภ่าคี
ตามที่ร้องขอไดเ้พราะอาจขัดกับ 
พ.ร.บ. ความลับทางการค้า 
พ.ศ. 2545 

สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงสาธารณสุข  

8 (12) ผู้ที่จะด าเนินการตาม
ข้อตกลงนี้จะต้องห้าม
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยาสูบ 

ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง
จ าเป็นต้องมีปฏสิัมพันธ์กับการ
ยาสูบแห่งประเทศไทยในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลติภณัฑ์ยาสูบ 

ออกแนวปฏิบัติเพื่อก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการคลังไมร่ับ
ต าแหน่งต่างๆในอุตสาหกรรมยาสบู 

8 (13) เจ้าหน้าท่ีซึ่งมสี่วนร่วมใน
ระบบสะกดรอยและติดตาม 
(Track & Trace) ควร
ปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
ยาสูบและตัวแทนผู้รักษา
ผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบอย่าง
เคร่งครดั และเพียงขอบเขตที่
จ าเป็น 

ยังไม่สามารถก าหนด "ขอบเขต" 
การห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท า
ระบบสะกดรอยติดตามและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ เนื่องจาก
กรมสรรพสามิตมีหน้าที่จัดเก็บ
ภาษีจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบโดยตรง  

ศึกษาเพิ่มเตมิถึง “ขอบเขตที่ชัดเจน” 
ที่จ าเป็นของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐต่อผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยมเีป้าหมาย
หลักเพื่อผลประโยชน์ของรัฐใน
ภาพรวม 

8 (14) อุตสาหกรรมยาสูบควร
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี
ของภาคีภายใต้มาตรานี ้

กรมสรรพสามิตไมส่ามารถ
บังคับให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอัน
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีของภาคี
ดังกล่าวได ้

ประสานองค์การอนามัยโลกเพื่อท า
ความเข้าใจว่ากฎหมายประเทศไทย
ไม่อ านวยให้ด าเนินการในรปูแบบ
ดังกล่าวแต่ประเทศไทยได้ด าเนินการ
แล้วในอีกรูปแบบหนึ่ง  

9 การเก็บข้อมูลทั้งห่วงโซ่
อุปทานของยาสูบ ผลติภณัฑ์
ยาสูบและเครื่องมือท่ีใช้ใน
การผลิตเก็บรักษาบันทึกท่ี
สมบูรณ์และถูกต้องของ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บันทึกดังกล่าวต้องสามารถ
ตรวจสอบได้อยา่งสมบรูณ์ถึง
วัตถุท่ีใช้ในการผลิตผลติภณัฑ์
ยาสูบของตน 

การด าเนินการท าได้ล าบาก
โดยเฉพาะสินค้ายาเส้น รวมถึง
ยังไม่สามารถก าหนดนิยาม
ส าหรับ "เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ผลิต" 

ด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงก าลังการ
ผลิตสูงสดุและเครื่องจักรที่เป็นสาระ
หลักของขั้นตอนท่ีใช้ผลิตผลิตภณัฑ์
ยาสูบ  

9 (2) (ก) การร้องขอซึ่งข้อมูลดังท่ีจะ
กล่าวถึงต่อไปนี้แก่เจา้หน้าท่ี 

ยาเส้นไมส่ามารถจัดท าข้อมลู
การคาดการณเ์กี่ยวกับการ

ให้หน่วยงานภาครัฐจดัท าแนวโน้มใน
ภาพรวมแตล่ะจังหวัด 
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มาตรา สาระส าคัญของมาตรา สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
เช่น ข้อมูลทั่วไปเรื่องปริมาณ 
แนวโน้ม การคาดการณ์
เกี่ยวกับตลาดและข้อมูลอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได ้

 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การควบคุมยาสูบเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับโลก ซึ่งการแก้ปัญหามิอาจใช้มาตรการใด
มาตรการหนึ่งเพียงมาตรการเดียว ในการแก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องพิจารณาและปฏิบัติตามมาตรการทุก
มาตรการร่วมกันเพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในทางระหว่างประเทศได้มีกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco 
Control: FCTC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะคุ้มครองมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ปลอดภัย
จากพิษภัยและผลกระทบของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ 
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบ ซึ่งภาคีจะบังคับใช้
มาตรการดังกล่าวทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพ่ือจะลดการแพร่กระจายของ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ FCTC เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตาม FCTC ยังคงมีปัญหาเนื่องด้วยผลกระทบจาก
ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อรัฐภาคี ในการออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมยาสูบ แต่อย่างไรก็ตามการให้สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าวยังมีข้อกังวลในหลายด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความกังวลของกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่หลักในการดูแลพิธีสารนี้ ในหลายประเด็น อาทิ 
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องตามพิธีสาร ทั้งนี้ภาครัฐจะต้อง
มีการเตรียมการต่าง ๆ อีกหลายประเด็น ดังนั้นเพื่อศึกษาปัญหาการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายเพ่ือน าไปสู่
ความเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงของยาสูบที่ผิดกฎหมาย การศึกษามาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของกรมสรรพสามิตและอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เป็นสิ่งที่ส าคัญที่
จะน าไปสู่การสรุปสภาพปัญหาของพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายตาม
กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก (FCTC 15) ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของกรมสรรพสามิต การรู้สภาพปัญหาดังกล่าวจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง 
การด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายตาม
กรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลก (FCTC 15) ซึ่งจะน าไปสู่การให้สัตยาบันในพิธีสารต่อไป 

ประเภทของบุหรี่ผิดกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี และ
บุหรี่ปลอมแปลง ซึ่งมีลักษณะการลักลอบใน 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ การลักลอบในปริมาณมาก ส่วนใหญ่
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เป็นการลักลอบที่เป็นขบวนการ และการลักลอบในปริมาณน้อยได้แก่ขบวนการกองทัพมด  
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรการทางกฎหมายกับบุหรี่ผิดกฎหมายมีทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมควบคุมโรค 
ซึ่งงานศึกษานี้จะเน้นไปที่บทบาทของกรมสรรพสามิตเป็นหลักเพราะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในพิธีสารขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) 

หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการ
บางประเภท ซึ่งมีเหตุสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่
ก่อให้เกิดภาระต่อภาครัฐในการที่จะต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรือสินค้าที่ ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งหลักการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบเป็นภาษีทางอ้อมที่มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บดังนี้ (1) หา
รายได้เข้าสู่รัฐ (2) เพ่ือเป็นการควบคุมและจ ากัดการบริโภคเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยใช้
มาตรการทางภาษีท าให้มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านราคา โดยวิธีการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบปัจจุบันนั้นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ซึ่งค านวณอัตราภาษีโดยน าอัตราภาษีตามมูลค่ารวมกับอัตราภาษีตามปริมาณซึ่งมีราคาขาย
ปลีกแนะน าเป็นฐานในการค านวณภาษี  

อัตราภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สูงที่สุดคืออัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิแรตซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการค้าที่ผิดกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 98 ของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
ทุกชนิดและเป็นแรงจูงใจหลักและคุ้มค่าส าหรับการลักลอบค้าบุหรี่ซิกาแรตที่ผิดกฎหมายอีกทั้ง
ประเทศไทยมีภาระภาษี (tax burden) ของบุหรี่ซิกาแรตที่สูงที่สุดถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยนส่งผลให้มีการทะลักของบุหรี่จากประเทศเพ่ือนบ้านทะลักเข้าสู่ประเทศไทยตามขายแดน 

การค้าบุหรี่เถื่อนนั้นส่งผลมากมายต่อ เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับ
นานาชาติดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงริเริ่มจัดท ากรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุ ม ย าสู บ  ( WHO-Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) โ ด ยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือมุ่งเน้นไปที่จะให้ความส าคัญแก่สิ ทธิในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  
โดยตระหนักดีว่าการแพร่ของระบาดวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลร้ายต่อ
สุขภาพของประชาชนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยการมีส่วนร่วมของนานาประเทศ
เพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไขที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีสารขจัด
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade on Tobacco Products: 
FCTC 15) เพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในระดับนานาชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐภาคี 
ทุกฝ่ายพึงตระหนักว่าการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้งการลักลอบ
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ขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผิดกฎหมาย และการท าผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม 
ตลอดจนการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายภายในรัฐภาคีเพ่ิมเติมไปจากความตกลงในระดับ  
อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

การศึกษานี้จะเน้นไปที่การหาสมดุลที่เหมาะสมส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติในห่วงโซ่
อุปทานของผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือก าหนดให้มีข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐในภาพรวม
จึงได้ด าเนินการศึกษาระบบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่ อุปทาน
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทาง 2 ระบบควบคุม คือ ระบบใบอนุญาตที่กรมสรรพสามิตได้น าระบบ
ใบอนุญาตมาเพ่ือใช้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และ ระบบ
การควบคุมทางกายภาพที่กรมสรรพสามิตใช้เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าได้ช าระภาษี
สรรพสามิตอย่างถูกต้องแล้ว โดยน าแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์กับมาตราต่าง ๆ 
ของพิธีสารขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต  
ซึ่งแบ่งออกได้ 3 มาตราใหญ่ที่ประกอบไปด้วย (1) มาตรา 6: ใบอนุญาต, การอนุญาตที่เทียบเท่า หรือ
ระบบควบคุม (2) มาตรา 8: การสะกดรอยและติดตาม และ (3) มาตรา 9: การเก็บบันทึก  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 
สืบเนื่องจากการผลการศึกษาในบทที่ผ่านมา สามารถจัดกลุ่มปัญหาพร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะการด าเนินการในขั้นถัดไปส าหรับกรมสรรพสามิตเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารขจัดการค้า
ยาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) ได้ดังนี้ 

4.2.1.1  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติอ านาจหน้าที่
ส าหรับควบคุมและไม่ได้นิยาม “เครื่องมือการผลิต” 

สภาพปัญหานี้จะส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนของขอบเขตการออก
ใบอนุญาตและท าความเดือดร้อนให้กับผู้ผลิตรายย่อย (ยาเส้น) ดังนั้นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น ควรด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1)  ด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมถึงก าลังการผลิตสูงสุดและเครื่องจักรที่เป็น
สาระหลักของขั้นตอนที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีนี้เห็นว่า ควรก าหนดใบอนุญาตส าหรับ
เครื่องมือการผลิตเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับผลิตบุหรี่ซิกาแรตเท่านั้น เพ่ือขจัดปัญหาส าหรับผู้ผลิต
ยาเส้นรายย่อยท่ีได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น ซึ่งจะท าได้โดยก าหนดให้ก าลังสูงสุดส าหรับเครื่องจักรที่มีก าลัง
การผลิตสูง (ส าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหนัก) เป็นเครื่องมือการผลิตที่จ าเป็นต้องควบคุมโดย
การขอใบอนุญาต ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องมือการผลิตส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ๆ (รายย่อย) 
จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ  
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2)  น าผลการศึกษาดังกล่าวก าหนดนิยามที่ได้ศึกษานิยามขอบเขตไว้
แล้วข้างต้น ของ “เครื่องมือการผลิต” และน ามาบรรจุความต้องการข้อมูลของเครื่องมือการผลิต
ดังกล่าวไว้ที่แบบค าร้องขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดดังนี้ “ระบุก าลังการผลิตสูงสุดของ
เครื่องมือผลิตยาสูบของผู้ขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีที่ก าลังการผลิตสูงสุดมีจ านวนถึง
เกณฑ์ก าลังการผลิตสูงสุดตามที่กรมสรรพสามิตก าหนดไว้ ผู้ขออนุญาตต้องน าใบอนุญาตครอบครอง
เครื่องมือการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบมาประกอบค าขอผลิตนี้ด้วย” แล้วจึงระบุความต้องการในข้อมูล
ตามพิธีสารฯ ไว้ที่ใบค าขออนุญาตครอบครองเครื่องมือการผลิตต่อไป 

4.2.1.2  สภาพปัญหาที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติ
อ านาจหน้าที่ส าหรับควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

กรมสรรพสามิตไม่ได้ควบคุมการขอใบอนุญาตการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เนื่องจากจะลดการที่เกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นรายย่อยถูกเอาเปรียบจากการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
เพราะเกษตรกรหลายรายเพาะปลูกอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลไม่คุ้มค่าส าหรับเดินทางไปยังส านักงาน
สรรพสามิตในแต่ละพ้ืนที่ท าให้เกิดพ่อค้าคนกลางที่ขอใบอนุญาตแทนที่เกษตรกรรายย่อยและรับซื้อ
ใบยาและผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งอาจมีการก าหนดราคาท่ีไม่เป็นธรรม ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  สร้างระบบใบอนุญาตขนส่งยาเส้นที่สามารถด าเนินการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้  

2)  ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
อนุโลมให้จดบันทึกการขนส่งและแจ้งต่อสรรพสามิตในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของตนเองภายไม่เกินวันที่ 
5 ของเดือนถัดไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสอบทานถึงจ านวนใบยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ขนส่งในแต่ละเดือน 

4.2.1.3  สภาพปัญหาที่พิธีสารฯ ก าหนดให้ระบุก าลังการผลิตของผู้ผลิตแต่ละราย 
สภาพปัญหานี้จะส่งผลต่อความยากล าบากในทางปฏิบัติส าหรั บ

ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผลิตยาเส้น ผู้ผลิตยาเคี้ยว และผู้ผลิตยาสูบอ่ืน ๆ ซึ่งโดยมากจะเป็น
ผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่ทราบก าลังการผลิตที่แน่นอนของตนเอง ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  จัดท าโปรแกรมส าหรับค านวณการคาดการณ์ผลผลิตส าหรับผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยประมาณการจากขนาดค่าเฉลี่ยของผลผลิตที่ได้ต่อพ้ืนที่เพาะปลูกของผู้ผลิต 

2)  ติดตั้งโปรแกรมค านวณไว้ในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิ เช่น web 
portal ของกรมสรรพสามิต หรือผ่านทาง App Store หรือ Google Play 
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3)  ท าเอกสารเผยแพร่กับให้ความรู้ในการค านวณแบบเชิงรุกของ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตส าหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้งานระบบสื่อสารออนไลน์ได้ 

4.2.1.4  สภาพปัญหาที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มิได้ให้อ านาจ
ในการขอเอกสารทางการเงิน และธุรกรรมทางการเงินของผู้ผลิตยาสูบหรือผู้น าเข้า  

สภาพปัญหานี้จะส่งผลเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการกระท าผิด
ฐานค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายมิได้มีสภาพเป็นความผิดทางอาญาซึ่งความรับผิดทางสรรพสามิต
จะสิ้นสุดที่การเปรียบเทียบปรับหรือการส่งฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  หารือกับกรมสรรพากรเพ่ือบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันในลักษณะ Big 
Data เพ่ือเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินของผู้ผลิตยาสูบหรือผู้น าเข้าเฉพาะกรณีที่มีการกระท าที่ผิดปกติ
เท่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผลิตและผู้น าเข้า 

2)  นิยาม “การกระท าที่ผิดปกติ” ให้รอบคอบและกระทบต่อสิทธิ 
ส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด เพ่ือที่จะท าการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล Big Data 

4.2.1.5  สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าให้น าเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้จาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาใช้ส าหรับเรื่องสาธารณสุขโดยตรงรวมไปถึงอุตสาหกรรมยาสูบต้องออกค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินการตามพิธีสารนี้ 

สภาพปัญหานี้จะเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณของประเทศ เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้จากใบอนุญาตและการด าเนินการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วจึงจะถูกจัดสรรมาใช้ส าหรับการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหา
นั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  ส่งหนังสือประสานองค์การอนามัยโลกเพ่ือท าความเข้าใจว่ากฎหมายไทย
ไม่อ านวยให้ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าวแต่ประเทศไทยได้ด าเนินการแล้วในอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ที่จัดเก็บเงิน
รายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2544 ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับการสาธารณสุขเท่านั้น40   

2)  รอรับหนังสือรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าการด าเนินการของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอดคล้องกับข้อก าหนดในพิธีสารฯ 

                                           
40 พระราชบัญญัติกองทุนสร้างเสรมิและสนบัสนุนสุขภาพ พ.ศ. 2544 
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4.2.1.6  สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าให้ด าเนินการจัดท าระบบสืบค้นและ
ติดตามแบบ (Direct Coding: Track & Trace) 

สภาพปัญหานี้จะเกี่ยวกับงบประมาณที่น ามาใช้ด าเนินการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืน นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรต เนื่องจากการด าเนินการจัดท าระบบ
ดังกล่าวใช้งบประมาณสูงมากจะไม่คุ้มค่ากับการจัดเก็บภาษีส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืน
นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรต ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัด
ปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  ศึกษาเพ่ิมเติมอย่างละเอียดถึงผลกระทบในทุกมิติส าหรับการปรับ
เพ่ิมอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืนนอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรต โดยเฉพาะยาเส้นเนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภคยาสูบที่มีรายได้น้อย อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นก็เป็นชาวไร่รายย่อย  
ซึ่งจะอ่อนไหวต่อการปรับขึ้นราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ยาเส้นเป็นอย่างมาก 

2)  ด าเนินการปรับอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นนอกเหนือจากบุหรี่
ซิกาแรตให้มีอัตราภาษีใกล้เคียงกับอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามแนวทางที่ท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
ผลกระทบและตามความเหมาะสมในข้อ 1) ซึ่งการด าเนินการปรับอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืนที่
นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรตให้ใกล้เคียงกับบุหรี่ซิกาแรตนั้นเป็นข้อเสนอแนะตาม “มาตรา ที่ 6: 
มาตรการด้านราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดอุปสงค์ของยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
(Guidelines for Implementation of Article 6  of the WHO FCTC: Price and Tax Measure 
to Reduce the Demand for Tobacco: FCTC 6) เ พ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินการท าระบบดังกล่าว 

4.2.1.7  สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าระบุสถานที่ขายปลีก
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

สภาพปัญหานี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตยาเส้นเนื่องจากระบบ
ห่วงโซ่อุปทานที่พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้ก าหนดสถานที่จ าหน่าย ส่งผลให้ผู้ผลิตไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้า
ของตนเองจะขายปลีกที่ใด ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น 
ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  ก าหนดในหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 ดังนี้ 
“เฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบที่นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรตให้ระบุในใบค าขออนุญาตขายว่า “จ าหน่าย
ปลีกในราชอาณาจักร” 

2)  ส าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงความ
เป็นไปได้เกี่ยวกับการก าหนดให้พ่อค้าคนกลางที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้องก าหนดที่จ าหน่าย
ปลีกไว้ในใบอนุญาตซื้อและใบอนุญาตขาย 
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4.2.1.8  สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าประเทศภาคีต้องน าข้อมูลเชิงลึกของ
ผู้ผลิตและผู้น าเข้าแบ่งปันกันที่หน่วยงานกลางที่ดูแลโดยองค์การระหว่างประเทศ 

สภาพปัญหานี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตและผู้น าเข้าเพราะ
อาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดว่าไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถือว่า
เป็นข้อมูลเชิงลึกทางการค้าต่อผู้อ่ืน ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  จัดการประชุมหารือหรือตั้งคณะท างานอย่างเป็นทางการระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาข้อสรุปว่าสามารถ
อนุโลมส่งมอบข้อมูลทางการค้าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อหน่วยงานในต่างประเทศได้
หรือไม่ตามมาตรา 7 (2) ข้อ (ก) และ (ข) ของพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ที่มี
สาระส าคัญว่า “การกระท าการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าไม่ถือว่ามีความผิดในกรณีเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพและอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ” 41   

2)  ในกรณีการประชุมหารือตาม 1) ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าสามารถ
ส่งมอบข้อมูลทางการค้าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อหน่วยงานในต่างประเทศได้หรือไม่ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพประสานกับองค์การอนามัยโลกถึงมาตรฐานการเก็บและใช้ข้อมูลฯ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงรับผิดชอบในกรณีท่ีข้อมูลหลุดรั่วและส่งผลเสียหายต่อสภาพธุรกิจ
ของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้านั้น ๆ 

3)  ด าเนินการใส่ความยินยอมไว้ในตอนขอใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบว่า “ยินยอมให้กรมสรรพสามิตน าข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเสียภาษี และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องแบ่งปันกับหน่วยงานตามที่พิธีสารฯ ก าหนด” ภายหลังจากท่ีท าตามข้อ 2) เสร็จสิ้นแล้ว 

4.2.1.9  สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าไม่ควรมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมยาสูบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามพิธีสารนี้ 

สภาพปัญหานี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่จะไม่สามารถเข้ารับต าแหน่งบอร์ดบริหารในการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยได้ ทั้งที่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะเพ่ือท าประโยชน์ต่อรัฐผ่าน
รัฐวิสาหกิจของรัฐ ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น  
ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  ออกแนวปฏิบัติเพ่ือก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังโดยเฉพาะ
กรมสรรพสามิตส าหรับการไม่รับต าแหน่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งสอดคล้องตาม

                                           
41 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
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แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
(WHO Framework Convention on Tobacco Control) เพ่ือปกป้องนโยบายสาธารณะว่าด้วย
การควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนในอุตสาหกรรมยาสูบ42   

2)  ใช้ความรู้ความสามารถที่มีของผู้บริหารฯให้ค าแนะน าเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการบริหาร วิชาการ และกลยุทธ์ต่าง ๆ กับการยาสูบแห่งประเทศไทย อย่างไม่เป็นทางการ
หรือกระท าในลักษณะงานวิจัยศึกษาต่าง ๆ 

4.2.1.10 สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าเจ้าหน้าของรัฐควรมีขอบเขตที่ชัดเจน
ส าหรับการปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาสูบ 

สภาพปัญหานี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมยาสูบเพราะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบในทุกมิติส าหรับการจะด าเนินการเรื่องใด ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัดปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  ศึกษาเพ่ิมเติมถึง “ขอบเขตที่ชัดเจน” ที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลประโยชน์
ของรัฐในภาพรวม 

2)  น านิยาม “ขอบเขตที่ชัดเจน” ที่ได้ศึกษาตามข้อ 1) มาก าหนดใช้กับ
การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 

4.2.1.11 สภาพปัญหาในพิธีสารฯ ที่ระบุว่าผู้ผลิตและผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องให้
ข้อมูลแนวโน้มและการคาดการณ์ทางการตลาด 

สภาพปัญหานี้จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รายย่อย เช่น ผู้ผลิตยาเส้น เนื่องจากระบบห่วงโซ่อุปทานที่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้ไม่สามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการตลาดได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ และขจัด
ปัญหานั้น ควรด าเนินการดังนี้ 

1)  ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีระบบห่วงโซ่อุปทานแบบมีพ่อค้าคนกลาง 
เช่น ยาเส้น ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแนวโน้มในภาพรวมแต่ละจังหวัด 

                                           
42 Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco 
Control on the Protection of Public Health Policies with Respect to Tobacco Control from 
Commercial and other Vested Interests of the Tobacco Industry, World Health Organization 
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2)  หน่วยงานรัฐส่งแนวโน้มการคาดการณ์นั้น ๆ ให้กับผู้ผลิตด้วย เพ่ือ
น าไปวางแผนทางธุรกิจของผู้ผลิตให้เหมาะสม 

4.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อมูลและการวิเคราะห์ข้างต้นกรมสรรพสามิตควรด าเนินการเพ่ิมเติมในหลาย

ประเด็นเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย (FCTC 15) 
และจะสามารถก าหนดช่วงเวลาที่สามารถให้ความเห็นชอบส าหรับการให้สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าว 
ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.2.2.1  ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ยอมรับได้ในทางวิชาการและส่งผล
กระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุดจ านวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย  

1)  การศึกษาเพ่ิมเติมถึงก าลังการผลิตสูงสุดและเครื่องจักรที่เป็นสาระ
หลักของขั้นตอนที่ใช้ผลิตบุหรี่ซิกาแรต  

2)  ศึกษาเพ่ิมเติมอย่างละเอียดถึงผลกระทบในทุกมิติส าหรับการปรับ
เพ่ิมอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นนอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรต โดยเฉพาะยาเส้น  

3)  ศึกษาเพ่ิมเติมถึง “ขอบเขตที่ชัดเจน” ที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาสูบ 

4.2.2.2  สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้
เสียในห่วงโซ่อุปทานของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจ านวน 3 ระบบ ดังนี้ 

1)  สร้างระบบใบอนุญาตขนส่งยาเส้นที่สามารถด าเนินการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้  

2)  จัดท าโปรแกรมค านวณส าหรับค านวณการคาดการณ์ผลผลิตส าหรับ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยค านวณจากขนาดค่าเฉลี่ยของผลผลิตที่ได้ต่อพ้ืนที่เพาะปลูกของผู้ผลิต  

3)  ท าระบบบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันในลักษณะ Big Data กับ
กรมสรรพากรเพ่ือเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินของผู้ผลิตยาสูบหรือผู้น าเข้าเฉพาะกรณีที่มีการกระท าที่
ผิดปกติเท่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผลิตและผู้น าเข้า 

4.2.2.3  ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือให้
สอดคล้องกับพิธีสารดังกล่าว 

1)  ก าหนดนิยามที่ได้ศึกษานิยามขอบเขตไว้แล้วข้างต้น ของ “เครื่องมือ
การผลิต” และน ามาบรรจุความต้องการข้อมูลของเครื่องมือการผลิตดังกล่าวไว้ที่แบบค าร้องขอ
อนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด 

2)  ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
อนุโลมให้จดบันทึกการขนส่งและแจ้งต่อสรรพสามิตในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของตนเองภายไม่เกินวันที่ 
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5 ของเดือนถัดไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสอบทานถึงจ านวนใบ
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ขนส่งในแต่ละเดือน 

3)  ด าเนินการปรับอัตราภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นนอกเหนือจากบุหรี่
ซิกาแรตให้มีอัตราภาษีใกล้เคียงกับอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรต เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ด าเนินการจัดท าระบบ Direct Coding 

4)  ก าหนดในหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 ดังนี้ 
“เฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบที่นอกเหนือจากบุหรี่ซิกาแรตให้ระบุในใบค าขออนุญาตขายว่า “จ าหน่าย
ปลีกในราชอาณาจักร” 

5)  ออกแนวปฏิบัติเพ่ือก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังโดยเฉพาะ
กรมสรรพสามิตส าหรับการไม่รับต าแหน่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

6)  ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีระบบห่วงโซ่อุปทานแบบมีพ่อค้าคนกลาง 
เช่น ยาเส้น ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแนวโน้มในภาพรวมแต่ละจังหวัด 

4.2.2.4  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจและน าผลการ
หารือมาประกอบการขอเสนอให้สัตยาบันในพิธีสารนี้ ประกอบด้วยข้อเสนอดังนี้ 

1)  ส่งหนังสือประสานองค์การอนามัยโลกเพ่ือท าความเข้าใจว่า
กฎหมายประเทศไทยไม่อ านวยให้ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าวแต่ประเทศไทยได้ด าเนินการแล้วใน
อีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)” ที่จัดเก็บเงินรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ส าหรับการสาธารณสุขเท่านั้น 

2)  จัดการประชุมหารือหรือตั้งคณะท างานอย่างเป็นทางการระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาข้อสรุปว่าสามารถ
อนุโลมส่งมอบข้อมูลทางการค้าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อหน่วยงานในต่างประเทศได้
หรือไม ่

กรมสรรพสามิตสามารถก าหนดเป้าหมายความส าเร็จได้โดยก าหนดให้การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป็นไปในลักษณะการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะสั้น
เพราะสามารถเริ่มด าเนินการได้เลย ในส่วนการศึกษาเพ่ิมเติมและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเป็นการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การด าเนินการในระยะกลางเพราะต้องใช้เวลาส าหรับการ
ด าเนินการของบประมาณฯ เพ่ือด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามสามารถท าให้แล้วเสร็จได้ภายในไม่เกิน 
1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ และก าหนดให้การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่จ าเป็นเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวเนื่องจากต้องรอผลลัพธ์ของการประสานงาน 
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ศึกษาเพ่ิมเติม และสร้างระบบเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่จ าเป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีจะสามารถให้สัตยาบันในพิธีสารฯ ก่อนแล้วค่อย
ด าเนินการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่จ าเป็น เช่น การจัดท าหลักเกณฑ์
การใช้วิธีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบ Direct Coding ที่สามารถท าได้ภายใน 5 ปีส าหรับบุหรี่ 
ซิกาแรตและ 10 ปีส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่บุหรี่ซิกาแรต โดยน ายุทธศาสตร์การ
ด าเนินการดังกล่าวก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ 
(คบยช.) ในยุทธศาสตร์ที่ 6: การใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพ่ือควบคุมยาสูบ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการคลังและการเงิน 
1.1  กระทรวงการคลัง  

กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีเพ่ือใช้ในการบริหารและ
ด าเนินนโยบายของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” โดยในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,389,655 ล้านบาท ต่ ากว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 341,345 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ที่
ต่ ากว่าประมาณการเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการด าเนินมาตรการทาง
ภาษีของรัฐบาลเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ทั้งนี้การด าเนินนโยบาย
การเงินการคลังด าเนินไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
กลยุทธ์ 
1.1) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับ

ใช้โดยเร็ว 
1.2) การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้

มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3) การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี โดย
การปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี รวมถึงการ
เพ่ิมแหล่งรายได้ใหม ่

1.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว 
เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ 

1.5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1.6) การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม 

1.7) การปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยง
ทางการคลัง 
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1.8) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
1.9) การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการด าเนินโครงการ/

นโยบายของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
2.1) การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพ่ือสนับสนุนนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 
2.2) การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการ

ลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน 
2.3) การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและ

การลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้
ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

2.4) การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เพ่ือลดต้นทุนการ
ประกอบการของภาคเอกชน 

2.5) การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-
Curve) 

2.6) การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ช่วยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก 

2.7) การผลักดันระบบ National e-Payment 
2.8) การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาคเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

การช าระเงินในภูมิภาค 
2.9) การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนในภูมิภาค โดยด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.10) การปรับปรุงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัยให้เป็น
มาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัย 

2.11) การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามการด าเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
ประสบปัญหา 
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2.12) การพัฒนาตลาดทุนไทยให้ เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มจ านวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการท าธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตทัน
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ อันน าไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ 
3.1) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และ คุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลยุทธ์ 
4.1) การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูปการกระจายรายได้ 
4.2) การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือการถือครองทรัพย์สินที่เป็นธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 
4.3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่องค์กรการเงินชุมชน 
4.4) การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล 
4.5) การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ 
4.6) การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะ

การใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการเงิน 
4.7) การเ พ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
4.8) การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
4.9) การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์ของภาครัฐเพ่ือผู้สูงอายุ 
4.10) การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
5.1) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการการเงิน

การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมือ
อาชีพ 

กลยุทธ์ 
6.1) การป้องกัน ขจัดคอร์รับชัน และเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

กระทรวงการคลัง 
6.2) การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพ่ือ

ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  
การด าเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีของกระทรวงกระทรวงการคลังด าเนินการใน 2 

ลักษณะ ได้แก่ (1) ภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีเอง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็น
ต้น (2) ภาษีท่ีจัดเก็บจากผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีผลัก
ภาระภาษีไปยังผู้บริโภคได้ (โดยการบวกไว้ในราคาสินค้า) เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บ
รายได้สุทธิ 2,389,655 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่จัดเก็บประกอบด้วย  

1) กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,833,812 ล้านบาท 
2) กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 548,362 ล้านบาท 
3) กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 93,898 ล้านบาท 
4) รัฐวิสาหกิจ จัดเก็บรายได้รวม 188,861 ล้านบาท 
5) หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 198,641 ล้านบาท 
กระทรวงการคลังได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดความสอดคลองและสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปตามกรอบและแผนงานการพัฒนาในระดับชาติ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ค านึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อันจะน ามาซึ่งโอกาสและความท้าทาย
ต่อการบริหารเศรษฐกิจในด้านการคลังของประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังจะได้มุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเท่าเทียม และความเป็น
ธรรม เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างเสริมศักยภาพของคนกลุ่มต่าง ๆ การใช้กลไกและเครื่องมือ
ทางการคลังมาช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทางการคลังผ่านการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการก าหนด
นโยบายและการให้บริการแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
การด าเนินการทั้งหมดของกระทรวงการคลังจะเป็นไปตามกรอบในการรักษาวินัยทางการคลังภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานะการคลังของประเทศมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตต่อไปโดย
แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ได้ก าหนดเป้าหมาย
ระดับประเด็นและแผนย่อยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าที่มี

ประโยชน์ตอสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
2) แผนย่อยของแผนแม่บท 

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ 

แนวทางการพัฒนา ก าหนดมาตรการปองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีสวนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคและสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ออกมาตรการภาษีสรรพสามิต
เพ่ือจ ากัดการบริโภคสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสินค้าที่ไม่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตและเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชนต่อสุขภาพมากขึ้น 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังจะสอดคล้องและมุ่งเน้นไปกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติในทุกมิติและแง่มุมไม่ได้เจาะจงไปที่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในกระทรวงการคลังเท่านั้น โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.2  กรมสรรพสามิต  
กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือเป็นรายได้ของรัฐและด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการ
บางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจ
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ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือ
สินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งรับผิดชอบในด้านบริการงานของรัฐวิสาหกิจ อีก 2 หน่วยงาน คือ องค์การสุรา มีหน้าที่ผลิต
และจ าหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียวและผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสุรา และ
โรงงานไพ่ มีหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ท าในประเทศแต่เพียงผู้เดียว โดยจัดเก็บภาษีภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) น านวัตกรรมมาใช้เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานกฎหมายเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ ์

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพ่ือให้ 
ประชาชนสุขภาพดี สังคมมีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือ
สร้างสมดุลให้สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน และมีการติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการภาษี
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน โดย
เยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยออกมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพ่ือ
เยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริมการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ 

4) พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เป็นองค์กรคุณภาพ 4.0 แห่ง
นวัตกรรม ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการ ยกระดับการอ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยรองรับยุคดิจิทัล ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิต
ท างานที่ดี  

ทั้งนี้ การด าเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีและการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของกรม
สรรพสามิตจะด าเนินการโดยยึดหลักความโปร่งใส สะดวกและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทั้ง
รายใหญ่และรายย่อย เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กรมสรรพสามิตได้
รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการของกรมสรรพสามิต ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เพ่ือให้



61 

 

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานและร่วมติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต อาทิเช่น กรมสรรพสามิตได้มีการ
ด าเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ การด าเนินการด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายตลอดจน
การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลูกยาสูบหรือปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ
อ่ืนที่เหมาะสม โดยกรมสรรพสามิตได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริม
เกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลูกยาสูบ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมสรรพสามิ ต การ
ยาสูบแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการค้า
ภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

2.1  ยุทธศาสตร์ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็น
ผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนเพ่ือน าส่งเป็นรายได้ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการ
คลังเป็นรายได้แผ่นดินจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบใน
อัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้คนไทยมี
สุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ประกอบด้วย 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ 

2) สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร
หรือสิ่งอื่นที่ท าลายสุขภาพ และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ 

3) สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่ท าลายสุขภาพ 
ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือด าเนินการให้มีการ
ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กร
เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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6) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อ
เพ่ือให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดบริโภคสุรา ยาสูบ 
หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ท าลายสุขภาพ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระยะสิบปีพ.ศ. 2555 -2564 โดยสามารถ
สรุปประเด็นท้าทายต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงทศวรรษหน้า ได้ดังนี้ 

1) พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การบริโภคสุรา ยาสูบ และสารเสพติด การขับขี่ที่ไม่
ปลอดภัย การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การบริโภคอาหารไม่เหมาะสมโดยบริโภคอาหารที่มีแป้ง
และไขมันสูง การบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ รวมทั้งการขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย พฤติกรรม
เหล่านี้สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2) สภาพแวดล้อมยังไม่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมสุขภาวะ ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ชีวภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

3) ความเหลื่อมล้ าและความเป็นไม่ธรรม ทั้งเรื่องรายได้ โอกาส และสถานะสุขภาวะ  
2.2  นโยบายของคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ 

2.2.1 การรณรงค์และการสร้างเสริมสุขภาพ 
ในปีพ.ศ. 2544 รัฐสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินงานจากเงินภาษีสรรพสามิตหรือเงินภาษีจากบุหรี่
และสุราร้อยละ 2 ต่อปี สสส. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งนี้ รวมถึงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา อีกทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมท างานร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้
สร้างกลุ่มพันธมิตรที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาชน ได้แก่ สถาบันสุขภาพไทย (สสท.) 
และมูลนิธิส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ 

2.2.2 การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ. 

2535 และในปีพ.ศ. 2546 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่
สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยได้มีการปรับและขยายสถานที่ที่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่เพ่ิมขึ้น 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) ได้ก าหนดให้สถานที่
ราชการ ส านักงาน สถานที่ท างาน ลอบบี้โรงแรม ร้านอาหารปรับอากาศและรถไฟ เป็นเขตปลอด
บุหรี่ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) 
ก าหนดให้ผับ บาร์ และสถานบริการอ่ืน ๆ เป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตาม แม้สถานที่
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สาธารณะส่วนใหญ่จะถูกก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วแต่สังคมไทยในภาพรวมยังไม่ได้ตื่นตัวถึง
สิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ในการที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์สภาพที่เป็นอยู่คือ ความย่อหย่อนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของเจ้าของสถานที่ โดยปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบและเจ้าพนักงานไม่ดูแลการ
บังคับใช้กฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 
เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และ
ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 
ประกอบด้วยสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษา สถานที่สาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2554 

2.2.3 การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
ห้ามอย่างครอบคลุมเพ่ือจะช่วยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบได้

ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการ ดังนี้ 
1)  ห้ามการโฆษณายาสูบ การส่งเสริมยาสูบ และการให้การสนับสนุนโดยยาสูบ

ในทุกรูปแบบที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่ผิด ท าให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง 
หรืออาจจะสร้างความประทับใจผิด ๆ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ผลต่อสุขภาพ อันตราย หรือสารที่
ปล่อยออกมาจากยาสูบ 

2)  บังคับให้มีค าเตือนหรือข้อความในด้านสุขภาพ หรือในด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
มาพร้อมกับการโฆษณายาสูบทุกครั้งตลอดจนการส่งเสริมการขายยาสูบและการให้การสนับสนุนโดย
ยาสูบตามที่เห็นสมควรด้วย 

3)  ควบคุมและจ ากัดการใช้สิ่งจูงใจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการกระตุ้นให้
ประชาชนทั่วไปซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

4)  การควบคุมการโฆษณายาสูบ การส่งเสริมการขายยาสูบ และการให้การ
สนับสนุนโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ไม่ว่าจะผ่านสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต 

2.2.4 การควบคุมอายุขั้นต่ า 
การก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้

ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีต้องระวางโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
2.2.5 ฉลากและภาพค าเตือน 

ประเทศไทยมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องฉลากและค าเตือนในการบรรจุ
หีบห่อและติดฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบมิได้ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยวิธีการใด ๆ 
อันมีลักษณะเป็นเท็จเป็นการท าให้เข้าใจผิดเป็นการหลอกลวง หรืออาจท าให้เกิดความรู้สึกผิด 
เกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระทบต่อสุขภาพอันตรายหรือสารที่ปล่อยออกมาจากการบริโภค 
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3. แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การควบคุมยาสูบของ

ประเทศมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภาวะเสพติดพิษภัยร้ายแรงของ
ยาสูบและการคุกคามของอุตสาหกรรมยาสูบ ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพหน้าใหม่ เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบและ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เสพเข้าถึงบริการเลิกยาสูบ และลดเลิกยาสูบได้ส าเร็จยั่งยืน ให้
มีระบบ/แนวทางที่สามารถควบคุมส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและมีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับ
พิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ ากัดพ้ืนที่การสูบบุหรี่และท าให้สภาพแวดล้อมปลอดควันบุหรี่เพ่ิมมาก
ขึ้นเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากอันตรายของควันบุหรี่เพ่ือให้มีแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีให้เหมาะสม รวมทั้งมีการด าเนินการมีระบบที่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้า ไปยัง
เด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ 
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพ่ือควบคุมยาสูบ คณะรัฐมนตรี

มอบหมายให้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสรรพสามิตได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการประกอบด้วยยุทธวิธีส าคัญ 5 ยุทธวิธี ดังนี้ 

ยุทธวิธีที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างภาษียาสูบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1.1) ปรับปรุงอัตราภาษี 
1.2) ปรับปรุงฐานภาษี 
1.3) สื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบ เช่น ผลกระทบของการขึ้นภาษีและ

การค้าบุหรี่เถื่อนและบทลงโทษ 
ยุทธวิธีที่ 2 ปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษียาสูบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
2.1) ปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยาสูบ 
2.2) ก าหนดมาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี 
2.3) ประสานและด าเนินการเพ่ือลดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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ยุทธวิธีที่ 3 ป้องกันและปราบปรามยาสูบที่ผิดกฎหมายประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
3.1) ป้องกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อน 
3.2) แผนเฉพาะกิจด้านการสกัดก้ันยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดน 
ยุทธวิธีที่ 4 ควบคุมแหล่งจัดหา (supply chain control) ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก 

ดังนี้ 
4.1) จัดท า ระบบการสืบค้นและติดตาม (Track & Trace) เพ่ือพัฒนาระบบของกรม

สรรพสามิต 
ยุทธวิธีที่ 5 ด าเนินการส าหรับผู้กระท าความผิด ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
5.1) ก าหนดแนวทางด า เนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผลิต 
5.2) ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ทั้งนี้ นอกจากมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมสรรพสามิต

ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้กระทรวงการคลัง
และการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง
ด าเนินการตามนับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้
เพาะปลูกพืชอ่ืนชนิดอ่ืนแทนการปลูกยาสูบ หรือสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่มีความพร้อม
ปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มฤดูการผลิต
ในปี 2562/2563 เพ่ือให้เกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบมีเวลาเพียงพอในการปรับแผนการผลิต โดย
กรมสรรพสามิตได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืช
ชนิดอ่ืนทดแทนการปลูกยาสูบ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมสรรพสามิต การยาสูบแห่งประเทศไทย กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีจ านวนเกษตรกรที่เข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จ านวน 15,056 
ราย แบ่งเป็น ผู้บ่มอิสระ จ านวน 43 ราย ชาวไร่ใบยาสด จ านวน 2,318 ราย ชาวไร่เวอร์จิเนีย จ านวน 
2,362 ราย ชาวไร่เบอร์เลย์ จ านวน 6,665 ราย ชาวไร่เตอร์กิซ จ านวน 3,668 ราย  

โดยสามารถอนุมานได้ว่านโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางสาธารณสุขจะมุ่งเน้นไป
ที่การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งจะแตกต่างมิติด้านการเงินและ
การคลังที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพก็เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงการคลังและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้นการศึกษานี้ควร
มุ่งเน้นไปที่หาความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามแนวทางของพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้า
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ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชนไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสุขภาพ 
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