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Abstract

By joining the Protocol on Elimination of Illegal Tobacco Products Trade, there will
be international technical assistance, related to law enforcement on a number of matters.
For example, cross-border investigation cases, jurisdiction of justice, and extradition of alleged
criminals. There are three groups of guidelines for the development of laws and measures,
to eliminate illicit trade in tobacco products, according to Thailand’s obligations: 1) Supply
Chain Control; Comprehensive track and trace for all tobacco products; and licenses for
manufacturers, importers and exporters of tobacco products and equipment for cigarette
production; should be implemented under the laws related to records keeping, and sales of
tobacco products on the Internet 2) The penalty section should be subjected to a criminal
liability that is proportionate; seizure of capital; and disposal or destruction measures of
illegal tobacco products and equipment. 3) International cooperation on information-sharing
among the Parties to combat illegal trade in tobacco products; international technical
assistance and cooperation for capacity building; increase programs to enhance the capacity
of law enforcement, and technical assistance in connection with investigation and
prosecution of offenders, and information sharing.
Key words: Protocol on Elimination of Illicit Tobacco Products Trade, Control of tobacco
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บทคัดยอ

การเขารวมเปนภาคีพิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายจะทําใหไดรบั
ความรวมมือชวยเหลือทางเทคนิคระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายในเรื่องตาง ๆ
เช น การสอบสวนคดีขามพรมแดน การใชอํานาจศาล และการสงผูรายขามแดนที่ถูกกลาวหาวาเปน
ผูกระทําผิด แนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบทีผ่ ิดกฎหมายตาม
พั น ธกรณี ของประเทศไทยมี 3 กลุม ดั ง นี้ 1) กลุ มการควบคุ มหวงโซ อุปทาน ตรวจสอบและติดตาม
ผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมด และใบอนุญาตสําหรับผูผลิตผูนาํ เขาและผูส งออกผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการ
ผลิต การดําเนินการตามกฎหมายที่ควบคุมการเก็บบันทึกและการขายผลิตภัณฑยาสูบทางอินเทอรเน็ต 2)
กลุมความผิด ควรอยูภ ายใตความรับผิดทางอาญาที่ไดสัดสวน การใชมาตรการการอายัดเงิน และการกําจัด
หรือทําลายบุหรี่ ผลิตภัณฑยาสูบ และอุปกรณการผลิตทีย่ ึดได และ 3) กลุมความรวมมือระหวางประเทศ
โดยบังคับใชขอมูลรวมกันระหวางภาคีเพื่อตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบทีผ่ ิดกฎหมาย ความชวยเหลือและ
ความร วมมื อระหว างประเทศเพื่อ สรางขีดความสามารถและร วมมือ กัน เพิ่ มโปรแกรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของหนวยงานบังคับใชกฎหมายและความชวยเหลือทางเทคนิคเกีย่ วกับการสอบสวนและการ
ดําเนินคดีความผิดและการแบงปนขอมูล
คําสําคัญ พิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบทีผ่ ิดกฎหมาย, การควบคุมหวงโซอุปทานยาสูบ,
บุหรี่เถื่อน
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1. บทนํา

ตามพิธีสารวาดวยการขจัดการคาที่ ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑยาสูบไดใหความหมาย
ของ “การคาที่ผิดกฎหมาย” วา หมายถึงการปฏิบัติหรือการกระทําที่ตองหามตามกฎหมายและ
เกี่ยวของกับการผลิต การจัดสง การรับ การครอบครอง การแจกจาย การขาย หรือซื้อ รวมถึงการ
ปฏิบัติหรือการดําเนินการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในกิจกรรมดังกลาว พิธีสาร
ฯ มุงเนนไปที่การคา บุหรี่ ที่ผิดกฎหมายมากกวาผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ เชน ซิการ
ยาสูบเคี้ยว ยาสูบมวนเอง บุหรี่มวนเอง สวนองคการอนามัยโลกนิยามวา “การผลิตที่ผิดกฎหมาย
(Illicit manufacture)” วาหมายถึงบุหรี่ที่ผลิตในโรงงานที่ถูกกฎหมายหรือแอบแฝงและไมไดเสีย
ภาษี ไดแก สินคาปลอม (Counterfeits) จากตรา/ยี่หอตางประเทศ การผลิตที่ไมไดเสียภาษีสําหรับ
การบริโภคในทองถิ่น (WHO FCTC, 2013) ในประเทศไทย สถานการณการคาผลิตภัณฑยาสูบหรือ
บุหรี่ผิดกฎหมายมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในแงของปริมาณและการขยายตัว โดยมีการคาขายบุห รี่
หลากหลายยี่หอและหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น ในเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศเมียนมา ลาว
เขมร มาเลเซียที่ติดกับชายแดนไทย ตัวอยางการจับกุมที่ผานมา หัวหนาชุดจับกุม รวมกันแถลงขาว
ผลการจับกุม พรอมของกลางเปนบุหรี่ตางประเทศผิดกฎหมาย จํานวน 10,802 ซอง มูลคากวา 10
ลานบาท (กรมสรรพสามิต, 2562)
ปจจัยที่ทําใหเกิดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย สวนหนึ่งมาจากผูกระทําผิดรับรู
วาเปนความผิดไมรายแรงในบางประเทศ ดังนั้นการลงโทษจึงไมเปนอุปสรรคในการลัก ลอบค า
กิจกรรมการลักลอบมีความเสี่ยงต่ํา แตมีกําไรสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในการขนสง และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย เกิดจากการลักลอบ
นําเขาบุหรี่ถูกกฎหมายเพื่อการสงออกแตกลับนํากลับเขามาขายในตลาดมืด บอยครั้งที่บุหรี่จํานวน
มากนี้ถูกลักลอบนําเขาสูประเทศที่สาม โดยมีประมาณ 10% ที่เดินทางกลับประเทศตนกํ า เ นิ ด
(World Health Organization, 2007) นอกจากนี้ อาจเกิดจากการทุจริตของเจาหนาที่ โอกาสของ
การตรวจสอบภาชนะบรรจุที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่ศุลกากร ซึ่งแตกตางกันไปแตละประเทศ การ
ตรวจสอบภาชนะบรรจุโดยเจาหนาที่ มีนอ ย เมื่อ เปรี ยบเที ยบกับ การไหลของการค าและสินคา
จํานวนมากที่เขาและออกจากทาเรือทุกวัน ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาจากตางประเทศ พบวา การคาที่
ผิดกฎหมายสําแดงขอมูลเท็จในเอกสารศุลกากร เชน การระบุประเภทของสินคาในภาชนะ จํานวน
ภาษีที่ตองชําระและตนกําเนิด / ปลายทางที่เปนเท็จ รวมไปถึงการบริหารภาษีในแตละประเทศทีม่ ี
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแตกตางกัน (World Customs Organization 2013) เปนตน
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การค า ผลิ ตภั ณฑ ยาสู บ ที่ผิ ดกฎหมายเปนปรากฏการณท างอาชญากรรมที่ซับซอน
ทําลายนโยบายการคลังความมั่นคง กฎหมาย กฎระเบียบของประเทศ ในดานการคลัง ทําใหรายได
จากภาษีของรัฐบาลลดลง ดานการรักษาความปลอดภัย กอใหเกิดการสงเสริมอาชญากรรมและการ
ทุจริต ดานสุขภาพ ผลิตภัณฑยาสูบสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคและงบประมาณการดูแล
สุขภาพ นอกจากนี้ การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายไดทําลายกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุม
อุตสาหกรรม (International Criminal Police Organization, 2014)
ผลกระทบเชิงลบเหลานี้ครอบคลุมไปไกลกวา รายไดจากภาษี ของผลิต ภัณฑ ย าสู บที่
ประเทศไดรับ และแมวาจะมีการตอสูกับอาชญากรรมขามชาติที่คาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายอยูก ็
ตาม แตขอบเขตและลักษณะของการคายาสูบที่ผิดกฎหมายนั้นมีลักษณะสลับซับซอน งานวิจัยนีจ้ งึ
จําเปนตองศึกษามาตรการกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคาผลิตภั ณ ฑ
ยาสูบผิดกฎหมาย เพื่อควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบตอไป

2. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย

2.1 มาตรการทางกฎหมายไทย
มาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาต เพื่อควบคุมกระบวนการตั้งแตการเพาะปลูก การซื้อใบยา
แหง การผลิตยาสูบ การนําเขามา และการขายยาสูบตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึง่
กํากับดูแลโดยกระทรวงการคลังเพื่อจัดเก็บรายไดจากการผลิตและจําหนายยาสูบ รัฐใชมาตรการ
การออกใบอนุญาตและการจัดเก็บภาษีในการควบคุมยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ ในมาตรการออก
ใบอนุญาต ผูขอจะตองยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงาน หรืออธิบดี มีมาตราที่เกี่ยวของทั้งหมด 11
มาตรา เกี่ยวของกับการเพาะปลูก การซื้อใบยาแหง การผลิตยาสูบ และการนําเขาหรือสงออก แตที่
ผานมายังไมพบการควบคุมหวงโซอุปทานการผลิตยาสูบไดครบถวน ผลที่พบจากการปราบปราม
บุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายจึงยังมีอยูจํานวนมาก
สํ า หรั บ ใบอนุ ญาตที่ก รมสรรพสามิตจะออกให เพาะปลู กต น ยาสู บ พร อ มทั้งจัดสง
รายชื่อผูไดรับใบอนุญาตฯ ใหการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) เพื่อตรวจสอบกับขอมูลรายชื่ อ
เกษตรกรของ ยสท. และรายชื่อเกษตรกรกลุมอื่นของ ยสท. ไดแก เกษตรกรผูปลูกใบยาสูบบมเองที่
ไดรับโควตา และเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบภายใตผูบมอิสระที่ไดรับโควตา ใบอนุญาตใบยาของ ยสท.
ใชควบคุมดูแลและสงเสริมชาวไรยาสูบ การกําหนดเพดานราคารับซื้ อใบยาใหมีความเหมาะสม
เนื่องจากที่ผานมาโรงงานยาสูบดําเนินการปรับขึ้นราคาใบยาพันธุตางๆ ตามการเรียกรองของชาวไร
ยาสูบและผูบมอิสระทุกป เพื่อปองกันไมใหชาวไร ผูปลูกยาสูบหันไปปลูกพืชทางเลือกอื่น ซึ่งมีอัตรา
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การลงทุนผลิตที่ต่ํากวาแตไดผลตอบแทนสูง กําหนดแผนงานระยะยาวเพื่อรองรับการขาดแคลนใบ
ยาในอนาคต เชน การจัดซื้อจากตางประเทศ การขยายพื้นที่เพาะปลูกใบยาโดยใชที่ดินของโรงงาน
ยาสูบ หรือรูปแบบการดําเนินงานดวยระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) ระหวาง
โรงงานยาสูบกับชาวไร
มาตรการควบคุมการขายและจัดจําหนาย กรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตขายยาสูบมี 3
ประเภท (มาตรา 168) ไดแก ประเภทที่ 1 สําหรับการขายสงยาสูบ ประเภทที่ 2 สําหรับการขาย
ปลีกยาสูบ ประเภทที่ 3 สําหรับการขายผลิตภัณฑยาสูบ อื่น และสถานที่จําหนาย (มาตรา 167
วรรคสอง) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงชื่อ ราคา และการ
แสดงการเปนสถานที่ขายปลีก กับการขาย การหามโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ
ยาสูบ หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ ฉลากยาสูบ การแสดงขอความจูงใจ การคุมครองสุขภาพของผูไมสบู
บุหรี่ และการเลิกบุหรี่
มาตรการการปดแสตมปและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
มาตรการหนึ่งในการควบคุมการเสียภาษีคือ การใช “แสตมปสรรพสามิต” เพื่อการ
จัดเก็บภาษี และ “เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี” ที่ใชแสดงการเสียภาษีแทนแสตมปสรรพสามิต
เครื่องหมายอยางอื่นที่ใชแสตมปยาสูบ แสตมปยาสูบเปนสิ่งที่รัฐใชในการควบคุมการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต โดยใชวิธีการปดแสตมปบนซองเพือ่
แสดงวาไดเสียภาษีแล ว โดยผูผลิตจะตองชําระภาษีสรรพสามิต กอน แลวมาขอรับแสตมป ต าม
จํานวนที่ไดเสียภาษีแลวนําไปติดบนซองดวยเครื่องจักรที่โรงงานผลิต สําหรับกรณีของผูนําเขาเมื่อ
ชําระภาษีแลวก็จะนําแสตมปไปปดที่โรงงานผลิตในตางประเทศ แสตมปที่ติดอยูกับภายนอกซอง/
กลอง/หีบหอบรรจุภัณฑ ของบุ หรี่ ยังไมสามารถระบุ "เครื่องหมายระบุตัวตนที่ไม ซ้ํา กัน" สวน
ผลิตภัณฑที่ยกเวนภาษีหรือสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรใชเครื่องหมายควบคุมทีม่ ี QR
code และ Serial Number เป น ตั ว บั น ทึ ก ข อ มูล การผลิ ต หรื อ รายละเอี ย ดของสิ น ค า เพื่ อใช
ตรวจสอบ (Track) แตยังไมสามารถติดตามแกะรอย (Trace) ได (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2562)
มาตรการเขตปลอดอากรและการขนสงระหวางประเทศ
มาตรการเขตปลอดอากรและการขนสงระหวางประเทศ การดําเนินพิธีการศุลกากรและ
การดําเนินการอื่นที่เกี่ย วของ ตามพระราชบัญญัติกรมศุล กากร พ.ศ. 2560 ซึ่งกํากับดูแลโดย
กระทรวงการคลั งเชน กั น สํ า หรั บการส งออกผลิต ภั ณ ฑยาสู บไปจํา หน ายนอกราชอาณาจักร
กฎหมายกําหนดเงื่อนไขวาผูที่ไดรับอนุญาตใหสงผลิตภัณฑยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรจะตอง
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สงออกไปภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใหนาํ
หนังสือรับรองของเจาพนักงานศุลกากรตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดสงใหเจาพนักงานที่ไดรบั
มอบหมาย
ผลิตภัณฑยาสูบมีกฎหมายควบคุมการนําเขามาและการสงออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
การนําเขาและการสงออกของตองกํากัด ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะตองนํามาแสดงในเวลาปฏิบั ติพิธี การศุล กากรด วย และพระราชบัญญัตินี้มีประเด็นที่ ยั ง มี
ปญหาในทางเทคนิคของการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑยาสูบ เชน เขตปลอดอากร ซึ่งเปนเขต
พื้นที่ที่กําหนดไว เพื่อประโยชนทางอากร (มาตรา 136) และของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ
นําเขาไปในเขตปลอดอากรไดรับยกเวนอากรขาเขา (มาตรา 151) นอกจากนี้ยังมีประเด็นการนําเขา
การสงออกอุปกรณการผลิตยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบที่ควรตองมีการกําหนดและควบคุมใหอยูใ น
พิกัดศุลกากรในระบบฮารโมไนซ HS 24
มาตรการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
การคาผลิตภัณฑยาสูบไดดําเนินการอยางเปนระบบ เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ
และไดกลายเปนปรากฏการณขามชาติ โดยใชประโยชนจากการเขาถึงตลาดใหมที่มีเงื่อนไขทาง
กฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ตลาดการคาทางกายภาพกลายเปนพื้นที่เสมือนที่
เพิ่มขึ้น พรมแดนของประเทศจึงไมเปนอุปสรรคตอการคาที่ผิดกฎหมายอีกตอไป อินเทอรเน็ตชวย
ใหผูกระทําความผิดสามารถสื่อสารและประสานงานโดยไมเปดเผยตัวและขามพรมแดนได องคกร
อาชญากรรมไดขยายการมีสวนรวมในการคาที่ผิดกฎหมายอยางมีนัยสํา คัญโดยใชประโยชน จ าก
ความแตกตางของกรอบกฎหมายและกฎระเบียบดานภาษีในประเทศตางๆ ตามพระราชบัญญั ติ
ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 ถือวาการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เปนการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
(มาตรา 5) ไดแก (1) เปนสมาชิกหรือเปนเครือขายดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ (2)
สมคบกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดรายแรงอันเกี่ยวของกับ องคกรอาชญากรรมข า ม
ชาติ (3) มีสวนรวมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจกรรมหรือการดําเนินการ
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมหรือโดยรูถึงเจตนาที่
จะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว (4) จัดการ สั่งการ ชวยเหลือ ยุ
ยง อํานวยความสะดวก หรือใหคําปรึกษาในการกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขาม
ชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรม หรือโดยรูถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดรายแรง
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว
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การค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ ผิ ดกฎหมายถู ก จั ด ให เป น องค ก รอาชญากรรม และกลุม
อาชญากรรมขามชาติผานการขยายไปสูตลาดใหมที่มีการควบคุมนอยกวา และมีความเสี่ยงต่ําในการ
ตรวจจั บ และการลงโทษ ซึ่ ง มีความกดดั นในการดํ า เนิน คดี ต่ํ ากว า การค า ที่ผิ ด กฎหมายอื่นๆ
ยิ่งกวานั้น อัตรากําไรจากการคาบุหรี่สูงกวา การคาโคเคน เฮโรอีน ตลาดยาสูบมีขนาดใหญและมีอปุ
สงคสูงหรือความตองการอยางมาก นอกจากนี้การลงโทษสําหรับการละเมิดสินคาทรัพยสิน ทาง
ปญญา/เครื่องหมายการคายังคอนขางต่ําดวย (Arndt Sinn, 2018)

2.2 มาตรการกฎหมายระหวางประเทศ

ตามกรอบอนุ สั ญญาว าด ว ยการควบคุ ม ยาสู บขององค ก ารอนามัยโลก (the WHO
Framework Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) มาตรา 15 มี ผ ลบั ง คั บ ใชในป
พ.ศ. 2548 และกําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบรวมถึงมาตรา 15 วาดวยการ
ตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
ภายใตมาตรา 15 ของกรอบอนุสัญญา FCTC ภาคีตางยอมรับและเห็นพองตองกัน ถึ ง
มาตรการตางๆ เพื่อดําเนินการตามเปาหมายขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย ไดแก
1. การใชมาตรการเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยาสูบแบบหอตอหนวยไดรับการทํ า
เครื่ อ งหมายเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ภาคี ในการกํ า หนดแหล งที่ม า จุ ด เปลี่ ย น และ
ปลายทางสุดทาย และเพื่อตรวจสอบจัดทําเอกสารควบคุมการเคลื่อนยายและ
สถานะทางกฎหมายของผลิ ต ภัณ ฑย าสู บ โดยการพั ฒนาระบบตรวจสอบ
ติดตาม
2. ใช บ ทลงโทษและการเยี ย วยาที่เ หมาะสมกั บ การค าผลิ ต ภั ณฑ ยาสู บที่ผิด
กฎหมาย
3. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณการผลิตและผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายที่ถูกยึด
ทั้งหมดจะถูกทําลายหรือกําจัดทิ้ง
4. ใชมาตรการในการตรวจสอบจัดทําเอกสารและควบคุมผลิ ตภัณฑ ยาสู บ ที่ ถื อ
หรือเคลื่อนยายภายใตการระงับภาษีหรืออากร ทําใหสามารถยึดเงินที่ไดมาจาก
การคาที่ผิดกฎหมายได
5. ใหขอมูลที่เกี่ยวของในรายงานเปนระยะ ตอที่ประชุมภาคี
6. สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติเพื่อตอสูกับการคาที่ผิดกฎหมาย
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7. พยายามใชมาตรการเพิ่มเติมรวมถึงการออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมการผลิตและ
การจําหนายผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 180 ประเทศ ที่เห็นชอบตอการตอสูกับการค า
ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 15 ของกรอบอนุสัญญา FCTC พิธีสารวาดวยการขจั ด
กา รค า ผลิ ตภั ณฑ ย าสู บที่ ผิ ดกฎหมาย ( Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco
Products, ITP 2012) พิธีสารฯ นี้เพิ่มเติมจากบทบัญญัติของมาตรา 15 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อขจั ด
การคาผลิตภัณฑยาสูบทุกรูปแบบโดยผิดกฎหมายผานมาตรการที่ประเทศตางๆ จะตองรวมมือกัน
และพิธีสารฯ เปดใหมีการใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติทั้งหมดจาก WHO FCTC ซึ่งมีผลบังคับใชใน
เดือนกันยายน 2561 วัตถุประสงคของพิธีสาร ฯ นี้คือขจัดการคายาสูบที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบตาม
มาตรา 15 ของ กรอบอนุสัญญา FCTC
สารบัญญัติของพิธีสารฯ การควบคุมหวงโซอุปทาน (มาตรา 6-13 ของพิธีสาร)
การควบคุมหวงโซอุปทาน มีประเด็นที่เกี่ยวของ 5 ประเด็นดวยกัน ไดแก การควบคุม
การผลิต ใบอนุญาต ระบบตรวจสอบติดตาม การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต และเขตปลอดอากร
และการขนสงระหวางประเทศ
(1) การควบคุมการผลิต มาตรา 6 ถึงมาตรา 13 มุงเปาไปที่การควบคุมหวงโซอุปทาน
ของยาสูบผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการผลิต
(2) ใบอนุญาต
มาตรา 6 (ใบอนุญาต ระบบการอนุมัติ หรือการควบคุมที่เทียบเทา) กําหนดภาระหนาที่
ในการออกใบอนุญาตใหแกบุคคลที่ผลิต นําเขา หรือสงออกผลิตภัณฑยาสูบ หรืออุปกรณการผลิ ต
ภาคีมีดุลยพินิจในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจกรรม อาทิ เชน การคาปลีกผลิตภัณฑยาสูบ หรือ
การปลูกยาสูบ มาตรา 7 Due Diligence ผูที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานจะตองดําเนินการตรวจสอบ
สถานะกอนและระหวางความสัมพันธทางธุรกิจ ตรวจสอบการขายเพื่อใหแนใจวาปริมาณสอดคลอง
กับความตองการและรายงานจริง ตอเจาหนาที่ผูมอี ํานาจ
(3) ระบบตรวจสอบติดตามสินคายาสูบที่มปี ระสิทธิภาพ
เมื่อพิธีสารเริ่มบังคับใช มาตรา 8 บัญญัติใหมีระบบตรวจสอบติดตามไดทั่วโลกจะไดรบั
การจั ด ตั้ ง ขึ้น ภายใน 5 ป ของการเริ่มใช บั งคั บของพิ ธี ส าร ระบบตรวจสอบติ ด ตามทั่วโลกจะ
ประกอบดวยระบบตรวจสอบติดตามระดั บชาติ ระดับภูมิภาคซึ่งจะเชื่อมโยงกับ "จุดแลกเปลี่ย น
ขอมูลทั่วโลก" ที่ตั้งอยูในสํานักเลขาธิการอนุสัญญาผานจุดกลางหรือระดับภูมิภาค ภายใน 5 ปของ
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การมีผลบังคับใชสําหรับภาคีแตละฝาย "เครื่องหมายระบุตัวตนที่ไมซ้ํากัน" จะติดอยูกับภายนอก
ซอง/กลอง/หีบหอบรรจุภัณฑของบุหรี่ และภายใน 10 ปสําหรับผลิตภัณฑยาสูบอื่น
ภาคีกําหนดใหผูมีสวนรวมในหวงโซอุปทานบันทึกขอมูลที่สมบูรณและถูกตอง (มาตรา
9 การเก็บบันทึก) มาตรา 10 (ความปลอดภัยและมาตรการปองกัน) กําหนดใหภาคีดําเนินมาตรการ
เพื่อปองกันการเบี่ยงเบนผลิตภัณฑยาสูบเขาสูชองทางการคาที่ผิดกฎหมาย เชน ตองมีการรายงาน
การโอนเงินสดขามพรมแดนในจํานวนที่แนนอน
สวนสําคัญของพิธีสารเพื่อขจัดการคาผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมายคือ การรักษาความปลอดภัย
ของหวงโซอุปทาน (supply chain) ของผลิตภัณฑยาสูบ เชน การตรวจสอบและติดตาม (tracking
and tracing) ระบบการบริหารสําหรับผลิตภัณฑยาสูบ ระบบตรวจสอบและติดตามระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาคและศูนยกลางการแบงปนขอมูลทั่วโลกซึ่งตั้งอยูภายในสํานักเลขาธิการของอนุสญั ญา
รวมถึง ขอแนะนําบทบัญญัติอื่น ๆ เพื่อควบคุมหวงโซอุปทาน ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิใชงาน และ
การบันทึกขอมูล รวมถึงขอกําหนดการขายทางอินเทอรเน็ต การขายสินคาปลอดภาษี และการ
ขนสงระหวางประเทศ
(3) การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต
การทําธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบผานทางอินเทอรเน็ต การสื่อสารและการพัฒนา
รูปแบบการขายอื่น ๆ (มาตรา 11 การขายทางอินเทอรเน็ต การสื่อสารโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี
การพัฒนาอื่น ๆ ) รวมถึงการขายสินคาปลอดภาษี (มาตรา 13) บทบัญญัติที่เกี่ยวของทั้งหมดของ
พิธีสาร
(4) เขตปลอดอากรและการขนสงระหวางประเทศ
การควบคุมการผลิตและการทําธุรกรรมในผลิตภัณฑยาสูบอยางมีประสิทธิภาพ ในเขต
ปลอดอากร โดยใชมาตรการพิธีสารที่เกี่ยวของทั้งหมดภายใน 3 ป หลังจากพิธีสารเริ่มมีผลบังคับใช
สําหรับแตละภาคี

ไทย

3. การพัฒนากฎหมายเพื่อขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
3.1 ปญหาบางประการของมาตรการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายของ

ปญหาการออกใบอนุญาตและการควบคุมหวงโซอุปทานผลิตภัณฑยาสูบ
ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่บัญญัติขึ้นมาแทนพระราชบัญญัติเดิม
นั้นยังคงมี สาระสําคัญ 2 ประการ คือการเพาะปลูกตนยาสูบยังคงตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน
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มาตรา 160 และการผลิ ต สิน ค าและเปน กิ จการผูก ขาดของรั ฐ มาตรา 164 ด ว ยว า กฎหมาย
กําหนดใหผูปลูกยาสูบที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ตองขายใบยาใหแกโรงบมตามที่กําหนด
ไวในใบอนุญาตเทานั้น แตพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดมีขอกําหนดใหโรงบมตองซื้อใบยาสูบทั้งหมด
จากชาวไรในเขตสงเสริมของตน ในทางปฏิบัติโรงบมจะประกาศใหชาวไรที่อยูบริเวณใกลเคียงโรง
บม มาขึ้นทะเบียนลูกไร โดยใหเกษตรกรแจงวาจะปลูกยาสูบใหแกโรงบมกี่ไร แลวโรงบมจะเอา
รายชื่อไปเสนอตอกรมสรรพสามิต สัญญาระหวางโรงบมและชาวไรมีทั้งแบบที่เปนลายลักษณอักษร
และตกลงดวยวาจา นอกจากนี้ เมื่อใบยาสูบเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น ก็จะเกิดระบบหัวคิ ว
คือมีผูขึ้นทะเบียนไวกับโรงงานและระบุขนาดที่ดินเกินกวาที่ตนเองมี และคนเหลานี้ที่ถือเปนเจาของ
โควตาก็จะไปแสวงหาลูกไร คือ ผูปลูกรายยอยในชุมชนพื้น ที่การเพาะปลูก จริง ที่อยูภายใตก าร
ควบคุมของเจาของโควตา ขอมูลจากโรงบมมักจะไมตรงกับรายงานสรรพสามิต (บัวพันธ พรหมพัก
พิงและคณะ, 2561) ซึ่งถือวาเปนปญหาเกี่ยวกับการรายงานขอมูลผลผลิต
ประเทศไทยใชระบบใบอนุญาตในการบริหารจัดเก็บภาษี จากการศึกษาพบวา มาตรการ
ควบคุมผานทางระบบใบอนุญาตของประเทศไทยมีแนวคิดไมส อดคลองกับ ขอ กําหนดในกรอบ
อนุ สั ญ ญา FCTC ซึ่ ง มีวั ตถุ ประสงค เพื่ อควบคุมการบริโภคยาสู บโดยกํ าหนดใหรัฐบาลของภาคี
สมาชิ ก พิจ ารณาใช มาตรการทางนิ ติบัญญัติ มาตรการทางบริห าร มาตรการทางปกครอง หรือ
มาตรการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการใชมาตรการควบคุมกิจกรรมตางๆ ของการผลิตและการ
จําหนายผลิตภัณฑยาสูบโดยผานการออกใบอนุญาต แตการใชระบบใบอนุญาตเพื่อควบคุมการผลิต
และการจําหนายยาสูบ ยังไมสามารถตรวจสอบปริมาณและการเคลื่อ นยายผลิ ตภั ณฑยา สู บ ไ ด
โดยเฉพาะสินคายาสูบนําเขา การควบคุมการขนยายผลิตภัณฑผานระบบการออกใบอนุญาต โดย
กฎหมายบัญญัติใหการขนยายจะทําไดตองมีการขออนุญาตกอน
โครงสรางตลาดยาสูบของประเทศไทย หากเปนการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ จะ
ถูกผูกขาดโดยการยาสูบแหงประเทศไทย แตสําหรับการนําเขายาสูบจากตางประเทศ ซึ่งอนุญาตให
ทําได แตผูนําเขาตองยื่นขออนุญาตตอกรมสรรพสามิต ทั้งการนําเขาและสงออกยาสูบ กฎหมายจะ
กําหนดเงื่อนไขใหผูนําเขาและสงออกตองดําเนินการ โดยกรณีภายในประเทศ กฎหมายจะกําหนดวา
เปนกิจกรรมที่ตองขออนุญาตแลว กฎหมายยังกําหนดใหผูประกอบการยาสูบในประเทศตองมีหนาที่
จัดทําเอกสาร หลักฐานทางบัญชีหลายประเภท สวนกรณีผูนําเขา กฎหมายจะกําหนดใหเปนกิจการ
ที่ตองขออนุญาตเหมือนกับการประกอบการภายในประเทศ แตกําหนดการปฏิบัติตอ ผูนําเขา ดู
เหมือนจะไมเขมงวดเหมือนกับผูประกอบการภายในประเทศ กฎหมายมิไดกําหนดใหผูนําเขาตอง
จัดทําเอกสารหลักฐานทางบัญชีเชนเดียวกับผูประกอบการภายในประเทศ
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การกําหนดและใชมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่เหมาะสม เชน การออกใบอนุญาตเพือ่
ควบคุมหรือกํากับดูแลการผลิต และการกระจายผลิตภัณฑยาสูบ การตรวจสอบและติดตาม ทั้งนี้
เพื่อปองกันการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม การควบคุมยาสูบผิดกฎหมายมีมิติ
ตางประเทศอยูหลายประการ ทําใหขอบเขตอํานาจของเจาพนักงานและการควบคุมหวงโซอุปทาน
ยังมีขอจํากัด ยิ่งไปกวานั้น ยังมีปญหาของการไมสามารถควบคุมการจําหนายและการทําธุรกรรม
ทางอินเตอรเน็ต
ปญหาการขาดระบบตรวจสอบและติดตาม
ด ว ยข อ จํ า กั ดบางประการ หน วยงานของไทยที่เกี่ ยวข องยั งไม สามารถจั ดทําระบบ
ตรวจสอบติดตาม (Track and Trace system) การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายได ในการบริหาร
จัดเก็บภาษีผานแสตมป ปจจุบันมีลักษณะยังใชแสตมปรูปแบบเดิม รวมทั้งการควบคุมอุปกรณการ
ผลิต ที่ผลิตยาสูบผิดกฎหมาย ความไมสามารถควบคุมหวงโซอุปทานรวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ
การใชงานและการบันทึกขอมูลไดครอบคลุม จึงไมมีขอมูลครบถวน รวมถึงขอกําหนดการขายทาง
อินเทอรเน็ต การขายสินคาปลอดภาษี และการขนสงระหวางประเทศ
หากประเทศไทยมีการจัดทําระบบตรวจสอบติดตามของผลิตภัณฑยาสูบ จะไดขอมูล
บ ง ชี้ ถึ ง แหล งที่มาของผลิ ตภั ณฑ ยาสู บได ตลอดจนช ว ยใหป ระเทศสามารถกํ าหนดจุ ดของการ
เปลี่ยนแปลง ติดตาม บันทึก และควบคุมการเคลื่อนยายผลิตภัณฑยาสูบ และสถานะทางกฎหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบ โดยเปนไปตามกฎหมายภายในของประเทศและความตกลงระดับทวิภาคีหรือ
ระดับพหุภาคีที่เกี่ยวของ ดําเนินการบังคับใหซองและหีบหอซึ่งบรรจุผลิตภัณฑยาสูบเพื่อการขาย
ปลีกและการขายสงในตลาดภายในประเทศ ระบุขอความวา “ขายไดภายใน (เติมชื่อประเทศ ชื่อ
ภาค ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตการปกครองอื่น) เทานั้น” มีกฎหมายบังคับไววา ขอมูลบนหีบหอ หรือ
เครื่องหมายที่ตองปรากฏอยูในรูปแบบที่อ านได และ / หรือในภาษาหลักของประเทศนั้นหรื อ มี
เครื่องหมายอื่นที่ระบุถึงจุดหมายปลายทางสุดทาย หรือสิ่งใดๆ ที่จะชวยหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
วินิจฉัยวา ไดมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในตลาดที่ถูกกฎหมายหรือไม
ปญหาการควบคุมเขตปลอดอากรและขอบเขตอํานาจของเจาพนักงาน
ความจําเปนที่ประเทศไทยตองใชมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสําหรับการผลิตและ
การทําธุรกรรมในผลิตภัณฑยาสูบในเขตปลอดอากร โดยใชมาตรการที่เกี่ยวของทั้งหมด และมิใหนาํ
ผลิตภัณฑยาสูบเขารวมกับผลิตภัณฑที่ไมใชยาสูบในภาชนะบรรจุเดียวกัน หรือหนวยขนสงอื่น ที่
คล า ยคลึ งกั นดังกล าว ณ เวลาที่มีก ารเคลื่ อนย ายออกจากเขตปลอดอากร ประเทศไทยยังขาด
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มาตรการควบคุ มและตรวจสอบเพื่ อ การขนส งระหว างประเทศ หรื อ การขนสงภายในประเทศ
สําหรับผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการผลิตเพื่อปองกันการคาที่ผิดกฎหมาย ในผลิตภัณฑยาสูบ
สําหรับการสงผลิตภัณฑยาสูบไปจําหนายนอกราชอาณาจักร กฎหมายกําหนดเงื่อนไข
ว า ผู ที่ ไ ด รั บ อนุ ญาตให ส งผลิ ตภั ณฑ ยาสู บออกไปนอกราชอาณาจั ก รจะต องส งออกไปภายใน
กําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใหนําหนังสือรับรอง
ของเจาพนักงานศุลกากรตามแบบที่กรมสรรพสามิ ตกําหนดสงใหเจา พนักงานที่ไ ดรับมอบหมาย
ภายในเวลาที่กําหนดเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑยาสูบไดถูกสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ถาผูไดรบั
อนุญาตมิไดสงออกไปภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาตใหถือวาใบอนุญาตไดถูกยกเลิกไป
โดยปริยาย เห็นไดวา กฎหมายไดควบคุมการสงออกผลิตภัณฑยาสูบในขั้นตอนสุดทายเพียงถึงดาน
ศุลกากรเทานั้น
สวนขั้นตอนหลังจากผลิตภัณฑยาสูบ เมื่อไดพนจากดานศุลกากรไปแลว กฎหมายไมได
ใหอํานาจเจาพนักงานควบคุมตรวจสอบไดเลยวา ผลิตภัณฑยาสูบไดถูกสงไปถึงปลายทาง ตามทีไ่ ด
ขออนุญาตสงออกหรือไม กรณีดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหาได เนื่องจากปจจุบันการลักลอบค า
ยาสูบระหวางประเทศจากประเทศตนทางไปยังประเทศปลายทาง พบวามียาสูบสงออกจํานวนมาก
ถูกสงไปไมถึงประเทศปลายทาง เนื่องจากยาสูบถูกซื้อขายระหวางทาง โดยมีกระบวนการลักลอบคา
ยาสูบที่เรียกวา“บุหรี่แบบไป-กลับ” ซึ่งยาสูบจํานวนดังกลาว แมจะมีการบันทึกไวในบัญชี ข อง
ทางการวา ได สงออกไปยั งตางประเทศแลว แต ย าสู บจํ านวนดังกล าวกลั บถู กส งกลับเขามาใน
ประเทศตนทางและมีการจําหนายในราคาที่ต่ํากวาเดิมมาก โดยไมเสียภาษี ปญหาดังกลาวเกิดจาก
กฎหมายใหอํานาจควบคุมตรวจสอบการสงออกยาสูบเพียงถึงดานศุลกากร
ส ว นขั้ น ตอนการขนสงจากด านศุ ล กากร จนถึงประเทศปลายทาง กฎหมายไมไดให
อํ า นาจเจ าพนั ก งานภาษี ต รวจสอบหรื อ กํ าหนดให ผู ส งออกต อ งแสดงหลั กฐานเพื่ อ ยืนยันวา
ผลิตภัณฑยาสูบไดสงถึงประเทศปลายทางจริง ตามที่ขออนุญาตสงออก
มาตรการตรวจสอบและกําหนดใหการขนยายยาสูบเปนกิจกรรมที่ตองถูกควบคุม โดย
กําหนดใหผูประสงคจะขนยายยาสูบตองขออนุญาตกอนขนยาย มาตรการนี้จึงจะชวยแกปญหาการ
ลักลอบนําเขายาสูบผิดกฎหมายไดในระดับหนึ่ง
3.2 ประสบการณจากตางประเทศในการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีประสบการณจากประเทศที่เปน Best Practice ใน
ดานการควบคุมการคาผลิตภั ณฑยาสูบ ผิดกฎหมาย ไดแก ประเทศในสหภาพยุโรป (Council of
384

Public Health Policy & Laws Journal Vol. 7 No. 2 May-August 2021

the European Union, 2014) สหราชอาณาจักร บราซิล และตุรกี (World bank, 2015) ที่ไดมี
การเปลี่ย นผ านจนการคา ผลิ ต ภัณ ฑยาสู บผิ ด กฎหมายลดลงไปมาก และได รับ การยอมรับจาก
องคการอนามัยโลกวาสามารถตอสูกับการคาผลิตภัณฑยาสูบผิ ดกฎหมายได ในสวนนี้ ผูเขียนขอ
สรุปงานที่สําคัญที่ประเทศเหลานี้ไดดําเนินการควบคุมหวงโซอุปทาน และสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดังนี้
1) มาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาต
กฎหมายสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ (Tobacco Products Directive: TPD )
ซึ่งควบคุมดูแลดานตางๆ เชน การผลิต การขาย และการนําเสนอผลิตภัณฑยาสูบ กฎหมายไดรับ
การอนุมัติในป พ.ศ. 2544 (Directive 2001/37 / EC) และตอมา 8 ป ในป 2552 ภายใตแรงกดดัน
ของชุ ม ชนสาธารณสุ ข รวมทั้ ง การพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร แ ละการตลา ดที่ เ กี่ ย วข อง
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตัดสินใจทบทวน TPD ตามกรอบของ WHO FCTC
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) (European Commission, 2013b) ไดประกาศยุทธศาสตร
และแผนปฏิ บัติ ก ารทั่ ว สหภาพยุโรปเพื่ อต อ สู กั บการค าผลิต ภั ณฑย าสู บที่ ผิด กฎหมายในเดือน
มิถุนายน 2556 กลยุทธนี้มีเปาหมายเพื่อ “ใหแนวทางที่ครอบคลุม” กลยุทธและแผนปฏิบัติการของ
EC ถูกดําเนินการรวมกันโดยหนวยงานระดับชาติและสหภาพยุโรปในวงกวางและบังคับใชมาตรการ
ความปลอดภัยของหวงโซอุปทาน รับมือกับความทาทายของหนวยงานบังคับใชของสหภาพยุโรป
เพิ่มความรวมมือกับประเทศตนทางและทางผานที่สําคัญและคว่ําบาตรประเทศที่ไมใหความรวมมือ
กลยุ ท ธ นี้ เพิ่ มความร วมมือในการบั งคั บใช กฎหมาย รวบรวมกองกํ าลังเจ าหน าที่ศุล กากร และ
การเงิน ตํารวจ และหนวยงานบังคับใชกฎหมายอื่น ๆ (Council of the European Union, 2014)
เนื่ อ งจากครอบคลุ มการเคลื่อ นไหวทั้งหมดของผลิ ตภั ณฑย าสู บ กํ า หนดระยะเวลาสํ าหรับการ
รายงาน และมีรูปแบบเฉพาะสําหรับแตละรายงาน ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่สามารถควบคุมหวงโซ
อุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตหีบหอ บรรจุภัณฑ ฉลาก (เชน คําเตือนเรื่องสุขภาพ ขอมูล
การเลิกสูบบุหรี่) ชุดยาสูบทั้งหมดจะตองมีตัวระบุที่ไมซ้ํากันซึ่งจะถูกฝงอยูในบรรจุภัณฑ กฎหมาย
อนุ ญ าตให ผูให บริ การ (Provider) ลงข อ มูลออปติ คัลชนิด ต าง ๆ (Data Matrix, รหั ส QR, รหัส
DotCode) โดยใช เครื่อ งหมายตรวจสอบและติดตามคุณ ลั กษณะด านความปลอดภัยจะปรากฏ
เฉพาะในซองยาสูบเทานั้นและจะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ทั้งหมด (เชน องคประกอบ
บางอยางจะปรากฏภายใตแสง UV)
สวนสหราชอาณาจักรมีบทบาทนําในการเจรจาพิ ธีสารฯ และลงนามรวมกับสหภาพ
ยุโรปในป 2556 แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะผูก พัน ตามกฎหมาย หนวยงานศุลกากรต อ งนํ า
385

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

กฎหมายไปปฏิบัติและทํางานอยางแข็งขัน อาทิ การลงทะเบียนของผูผลิตยาสูบ และกฎหมาย
ควบคุมหวงโซอุปทาน
กฎหมายกําหนดใหมีการดําเนินการจดทะเบียนเครื่ องจักรที่ใชในการผลิตผลิ ต ภั ณ ฑ
ยาสูบ ตั้งแตเดือนเมษายน 2561 ผูเปนเจาของหรือครอบครองเครื่องจักรอุปกรณเพื่อการผลิตตอง
ถื อ ใบอนุญาตที่ ออกโดย หน ว ยงานศุ ล กากร (HMRC) เพื่ อ ลดความเสี่ ยงของการหลี กเลี่ยงภาษี
สรรพสามิตและปองกันการผลิตยาสูบที่ผิดกฎหมาย ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561
สําหรับการขายทางอินเทอรเน็ต สหราชอาณาจักรอนุญาตใหซื้อยาสูบบางประเภททาง
อินเทอรเน็ตจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรป เพื่อบริโภคเอง แตยังตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
สรรพสามิตในผลิตภัณฑกอน กอนที่จะเขาสหราชอาณาจักร บุหรี่และยาสูบมวนดวยมือ ไมสามารถ
ซื้อไดทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากกฎหมายทางการเงินของสหราชอาณาจักร ผูขายจะตองลงทะเบียน
โดยกรอกแบบฟอรมที่สงไปยังหนวยงานศุลกากร เพื่อใหหนวยงานไดเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวของ
2)มาตรการตรวจสอบและติดตาม
กฎหมายสรรพสามิตไทยยังขาดมาตรการที่สําคัญที่พิธีสารไดบัญญัติไว
มาตรการของระบบตรวจสอบและติ ดตาม ชุดยาสูบทั้งหมดที่กําหนดไวสํ าหรั บ ตลาด
สหภาพยุโรปจะตองทําเครื่องหมายดวยคุณลักษณะดานความปลอดภัยที่พิสูจนได ออกหมายเลขที่
ไมซ้ํากันเปนความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกที่อาจเลือกที่จะออกดวยตนเองหรือแตงตั้งบุคคลที่
สามที่เปนอิสระ เมื่อบุคคลที่สามไดรับการแตงตั้งเพื่อใหบริการอื่น ๆ ซึ่งเปนมาตรการเสริมในการ
ตอสูกับการคายาสูบที่ผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป มีดังนี้ 1) ตรวจสอบติดตามการเคลื่อนไหวของ
ผลิตภัณฑยาสูบที่ถูกกฎหมาย 2) หนวยงานรัฐที่ไดรับอนุญาตกําหนดจุดการเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ
เพื่อไมใหเบี่ยงเบนไปสูตลาดที่ผิดกฎหมาย 3) ขอมูลทั้งหมดจะตองสงไปยังระบบที่เก็บขอมูลที่เปน
อิสระ ซึ่งสามารถเขาถึงไดเฉพาะกับหนวยงานรัฐและผูตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ โดยจะมีที่เก็บขอมูล
แบบกระจาย ('ที่เก็บหลัก') ซึ่งแตละรานจะเก็บขอมูลที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑยาสูบของผูผลิตหรือผู
นําเขารายใดรายหนึ่ง 4) มีที่เก็บสวนกลางหนึ่งแหง ('พื้นที่เก็บขอมูลสํารอง') ซึ่งเก็บสําเนาของ
ขอมูลทั้งหมดที่สงภายใตระบบตรวจสอบและติดตาม ขอมูลที่บันทึกไวจะชวยใหการตรวจสอบและ
ควบคุมของหวงโซอุปทานและชวยเหลือเจาหนาที่ในกิจกรรมการบังคับใชกฎหมาย 5) คุณลักษณะ
ดานความปลอดภัยในชุดยาสูบแตละชุดจะชวยใหเจาหนาที่และประชาชนสามารถตรวจสอบไดวา
ผลิตภัณฑยาสูบในตลาดเปนของแทหรือไมผิดกฎหมายหรือไม (EU systems, 23rd April 2018)
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ประเทศสหราชอาณาจักร การควบคุมระหวางประเทศเพื่อตอสู กับการคายาสู บ ที่ ผิ ด
กฎหมายในสหราชอาณาจักรไดรับการสนับสนุนในระดับสากล โดยเฉพาะขอตกลงทางกฎหมาย
ระหวางสหภาพยุโรป ไดนํากฎหมายสหภาพยุโรป TPD มาใชผานทางพระราชบัญญัติยาสูบและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2559 (Products Regulations 2016 ACT)
ประเทศสหราชอาณาจักรใชกฎเกณฑเดียวกับสหภาพยุโรป ขอบังคับ “การตรวจสอบ
และติดตาม track and trace (TT)” ของยาสูบเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย TPD ที่ปรับปรุงใหมของ
สหภาพยุ โ รป (Directive (2014/40/EU)) รั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก รอยู ในขั้น ตอนของการนํา
บทบัญญัติการตรวจสอบและติ ดตาม ระดับ Directive นี้มาเปนกฎหมายของสหราชอาณาจั ก ร
ขอบังคับเหลานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (2562) ที่ผานมา
เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป มีขอตกลงวากฎหมายการตรวจสอบและ
ติดตาม (TT) ของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในปจจุบันจะยังคงมีผลบังคับใชและการเขาถึง
EU Secondary Repository เพื่อบันทึกและอัพโหลดการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑยาสูบจะยังคง
อยู ไมเปลี่ยนแปลง
รั ฐ บาลสหราชอาณาจั กรได พัฒ นาแผนติ ด ตาม แบบเดี่ ย ว (Stand alone) เพื่ อให
ดําเนินการโดยเร็วที่สุดสําหรับผูคาปลีกเพื่อชวยใหผู คาปฏิบั ติตามกฎหมายและขอบังคับการแกะ
รอย (track and trace regulations) กลยุ ท ธ ควบคุ ม ยาสู บที่ ผิ ด กฎหมายคื อ การปรั บปรุงการ
ตรวจสอบและการบังคับใชและบทลงโทษสําหรับผูที่เกี่ยวของ และการใชเทคโนโลยีบางอยาง เชน
สแกนเนอร เอ็กซเรย และเทคโนโลยีตอตานการปลอมแปลง การตรวจจับผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย
และดําเนินคดีทางอาญา (HM Revenue & Custom., 2017)
ประเทศบราซิล จําแนกการคาผลิตภัณฑยาสูบ ผิด กฎหมายเปน 2 ประเภทคือ การ
ลักลอบคาผลิตภัณฑที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย (legal/illegal trafficking of legal products)
การตรวจสอบและติ ดตามของซอง/กล องบุ ห รี่ ยาสู บ (tracing and tracking tobacco packs)
หมายถึงการกําหนดสถานที่ในอดีตและปจจุบัน และบันทึกตําแหนงในอนาคตของบรรจุภัณฑยาสูบ
ทั้งหมด ผานสายโซอุปทานจนกวาจะมีการชําระภาษี มีวิธีการตรวจสอบและติดตามหลายรายการ
ในป พ.ศ. 2550 -51 บราซิลไดนํามาตรการแสตมปภาษีแบบดิจิทัลที่สามารถระบุห อบรรจุ ภั ณ ฑ
แสตมปดิจิทัลใชหมึกที่มองไมเห็นและมีรหัสลับที่ไมซ้ํากัน รหัสเหลานี้มีขอมูลผลิตภัณฑ สําหรับ
บุหรี่แตละหอซึ่งถูกสงขึ้น (upload) ไปยังเซิรฟเวอรผูจัดการขอมูล (Data Manager) ภายใตการ
ควบคุมของกระทรวงการคลัง
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บราซิลปรับปรุงระบบตรวจสอบติดตามในป 2554 กฎหมายของรัฐบาลกลางกําหนดให
บุ ห รี่ ทุ ก ห อที่ ผลิ ตในบราซิ ลเพื่ อ สงออก จะต องมีรหั สระบุตัวตนที่ ไมซ้ํากั นในสายการผลิ ต เพื่อ
กําหนดที่มาของผลิตภัณฑและควบคุมการเคลื่อนไหว ระบบการทําเครื่องหมายที่ใชกับบุหรี่เพื่อการ
สงออก เปนรหัสเมทริกซสองมิติที่มองเห็นได บนบรรจุภัณฑและกลอง ในตอนทายของรหัสตัวเลข
จะมี ก ารเพิ่ มตั ว อั กษร BR เพื่ อ ระบุ ว ามีก ารผลิ ต บุห รี่ ในประเทศบราซิล ผ า นการเชื่อมโยงกับ
อินเทอรเน็ต เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายสามารถเขาถึงขอมูลได (เชน วันที่และสถานที่ผลิต และ
ประเทศปลายทาง) เพื่อติดตามหอโดยปอนรหัสตัวเลข
ระบบตรวจสอบติดตามชวยแกปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี (tax evasion) ภายในประเทศ
โดยการขจัดการคาการผลิตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งแหลงยาสูบผิดกฎหมายมีหลายแหลงและเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา การเนนเฉพาะการผลิตในประเทศจะไมสามารถแกปญหาได ดังนั้น มีความจําเปนตอง
รวมมือระหวางประเทศ การเริ่มดําเนินการตามระบบตรวจสอบติดตาม และรางภาษีสรรพสามิต
ยาสูบใหม กฎหมายภาษีอากร สําหรับผลิตภัณฑยาสูบ บราซิลเริ่มตนใชมาตรฐานสากล อนุญาตให
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศและอนุญาตใหรวมตัวกันได โดยทําเครื่องหมายบรรจุภณั ฑ
ทั้งหมด รวมถึงซอง/กลองบุหรี่
ประเทศตุรกี ตั้งแตป 1997 รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาทุกคนใชแสตมปภาษี
ทุกซอง/กลองบุหรี่ ระบบดังกลาวไดรับการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2550 ตุรกีเปนประเทศแรก
ในโลกที่ใชระบบตรวจสอบติดตามสําหรับผลิตภัณฑยาสูบ สุรา เบียร และน้ําอัดลมซึ่งบริหารโดยผู
ให บ ริ ก าร SICPA-Assan ระบบอนุ ญาตให ต รวจสอบและติ ด ตามแบบจํ ากั ด สั ญ ญา 5 ป กั บ ผู
ใหบริการระบบ
แสตมปภาษีใหมที่จําเปนสําหรับซอง/กลองบุหรี่ทั้งหมดที่ขายในตุรกีเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2550 เป น แสตมป ดิ จิ ทัล ที่มี เมทริ กซ ข อมู ล 2 มิ ติ (2D DataMatrix) ใช ห มึกที่ มองไมเห็นและมี
หมายเลขประจําสิ นค าที่ ไมซ้ํา สําหรับบุ หรี่ แต ละซอง คุ ณ ลั ก ษณะความปลอดภั ยที่ เปดเผยของ
แสตมปชวยใหผูบริโภคตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑ ในขณะที่คุณสมบัติแอบแฝงที่ใชใน
ระหวางการเปดใชงาน สามารถตรวจสอบสถานะของแสตมปได แสตมปใชกับบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ
และนําเขามาจากตางประเทศ
ขอมูลในแสตมปสามารถอานไดโดยใชเครื่องสแกนของระบบ SICPA เทานั้น มีสแกนเนอร
4 ประเภท ไดแก 1) ที่สายการผลิต 2) เครื่องสแกนตรวจสอบมือถือสําหรับเจาหนาที่บังคับใช 3)
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เครื่องสแกนมือสําหรับผูจัดจําหนาย และ 4) เครื่องสแกนเงินสดที่ติดตั้งในรานคาปลีกเพื่อชวยใน
การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑจะถูกสงไปยังผูคาสงที่ใชเครื่องสแกนเนอรมือถือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสงไปยังรานคาปลีก รานคาปลีกจะไดรับการตรวจสอบแบบสุมโดยผูตรวจสอบ
ของรัฐบาลที่ใชเครื่องสแกนเนอรมือถือ SICPA ที่สงขอมูลไปยังศูนยขอมูลของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ
และสรางรายงาน ตรงนี้ทําใหขจัดโอกาสในการรับสินบน (bribes) เนื่องจากหลักฐานจะถูกสรางขึน้
โดยอัตโนมัติและอยูนอกเหนือการควบคุมของเจาหนาที่ ตรวจสอบ สวนผลิตภัณฑยาสูบเพื่อ การ
สงออกมีการทําเครื่องหมายเหมือนกันและมีการตรวจสอบแบบสุมโดยศุลกากรเชนกัน
แมวาระบบ SICPA ที่ใชในตุรกีเปนคําตอบที่ดีสําหรับตลาดในประเทศ แตก็ยังไมถือ ว า
เปนไปตามพิธีสารฯ ที่กําหนดเกี่ยวกับระบบตรวจสอบติดตามระหวางประเทศ เนื่องจากไมไดใช
มาตรฐานอนุกรมระหวางประเทศ และไมอนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ (เชน
การเชื่อมโยงกรณีตนแบบ กับ กลองไปยังหอ) ประเทศตุรกีกําลังตอสูกับการคอรรัปชั่นในระดับสูง
ศุลกากรที่ออนแอ กระบวนการยุติธรรมที่ลาชา การลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนอยไป การสื่อสารที่
ไมเพียงพอและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานนอยไป
3) มาตรการการรักษาระดับอัตราภาษี
กฎหมายของสหภาพยุโรปกําหนดอัตราภาษีขั้นต่ําโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อลดความผั น
แปรของราคาผลิตภัณฑยาสูบระหวางประเทศในสหภาพยุโรป (Directive 2011/64 / EU) การ
เคลื่ อ นไหวและระบบควบคุ มสรรพสามิต ภายใต ก ฎหมายของสหภาพยุ โรปมีก ารชํ าระภาษี
สรรพสามิ ตในประเทศที่มี การบริ โภคขั้ นสุ ด ท าย ระบบการเคลื่อ นไหวและการควบคุมภาษี
สรรพสามิต (The Excise Movement and Control System: EMCS) เปนระบบคอมพิวเตอรทั่ว
สหภาพยุโรป ซึ่งบันทึกการเคลื่อนยายสินคาภาษีสรรพสามิตที่เกิดขึ้นภายในสหภาพยุโรป ตั้งแต
เดือนมกราคม 2554 เปนตนมา การเคลื่อนไหวทั้งหมดของสินคาภายใตการระงับอากรถูกตรวจสอบ
โดย EMCS ระบบจะบันทึกการเคลื่อนไหวของยาสูบและผลิตภัณฑสรรพสามิตอื่น ๆ แบบเรียลไทม
ซึ่งยังคงตองชําระภาษีสรรพสามิตและชวยใหมนั่ ใจวามีการจายภาษีที่เหมาะสมที่ปลายทางสุดทาย
ประเทศสหราชอาณาจั กร เป น หนึ่ งในภาคี ของพิ ธี สารฯ ซึ่ ง มี ผลบังคั บ ใช ในเดือน
กันยายน 2561 และสหราชณาจักรออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2562 สหราชอาณาจักรมี
ความมุงมั่นที่จะเพิ่มภาษียาสูบ 2 % สูงกวาดัชนีราคา (Retail Price Index: RPI) ตอป จนสิ้นสุดใน
ป 2565 แตทั้งนี้ สหราชอาณาจักรไดใชอัตราภาษียาสูบเกินกวากฎหมายขั้นต่ําของสหภาพยุโรป
ภาษี ย าสู บในสหราชอาณาจัก รยั งคงอยูในระดั บสู ง ในเดื อ นมกราคม 2561 ด ว ยว าอั ตราภาษี
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สรรพสามิตโดยรวมมีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอัตราในสหภาพยุโรป (72.13 %) สหราชอาณาจักรได
ลดอุปสงคผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย โดยรัฐประกาศในแถลงการณฤดูใบไมรวงป 2558 เพิ่มการ
รับรูของสาธารณะ การใชภาษี ลดสวนแบงตลาดบุหรี่ที่ถูกลักลอบนําเขา และการใชมาตรา 6 ของ
พิธีสารครอบคลุมถึงการลงทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตของผูเขารวมที่ซื้อขายยาสูบผลิตภัณฑ
ยาสูบและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาสูบ และการออกใบอนุญาตใหศุลกากรพิจารณาและหารื อ
รวมกับกรมอนามัย (Department of Health: DH) และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สํ า หรั บ ยาสู บ ดิ บไมไ ด เสี ยภาษี ส รรพสามิต ดั ง นั้ น จึงมี ความเสี่ ยงในการผลิ ต ที่ผิด
กฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 รัฐจึงหามธุรกิจและบุคคล
ไมใหดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับยาสูบดิบ เวนแตจะไดรับการอนุมตั ิจากหนวยงานศุลกากร
การกําหนดภาษีสรรพสามิตขั้นต่ํา (Minimum Excise Tax : MET) สําหรับบุหรี่ ทําให
ภาษี ขั้ น ต่ํ า จากบุ หรี่ไม สามารถลดลงมาได การกํ าหนดภาษี สรรพสามิต ขั้น ต่ํ าเริ่ มใช ในสหราช
อาณาจักรในป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดจํานวนบุหรี่ราคาถูก ซึ่งจะกระตุนใหเลิกบุหรี่และ
เพิ่มรายไดจากภาษี รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกกฎ ใชภาษีขั้นต่ํารวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงภาษี
สรรพสามิต ซึ่งจะเพิ่มระดับภาษีในราคาที่ต่ํากวาของตลาดยาสูบมวนดวยมื อ (HRT) และจํากัด
โอกาสสําหรับการซื้อขายในหมวด HRT ผูประกอบการตองจายภาษีสรรพสามิตกอนที่จะออกจาก
คลังสินคา
ประเทศบราซิ ล ได ให สั ต ยาบัน กรอบอนุสั ญญาว าด ว ยการควบคุ มยาสู บ เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2548 และไดเขาเปนภาคีของ FCTC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 การใชอัตราภาษี
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกรัฐบาล และตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย แตปญหาการคายาสูบ
ที่ผิดกฎหมายมีมากกวาปญหาภาษี มีความจําเปนตองบังคับใชกฎหมายเพื่อลดการคายาสูบ ที่ ผิ ด
กฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายดานสุขภาพของยาสูบ นโยบายในการควบคุม โดย 1)
ลดอุปสงคยาสูบที่ผิดกฎหมายผานการรณรงค 2) เพิ่มความเปนไปไดในการจับผูลักลอบขนสินคา
และเพิ่มความรุนแรงของโทษ 3) การใชภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มที่จับ คู กับเทคโนโลยี
ตอตานการลักลอบขน การตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ และการใชแสตมปภาษีที่โดดเดน พรอม
ปายคําเตือนในภาษาทองถิ่นและการลงโทษขั้นสูงเกี่ยวกับการขายที่ผิดกฎหมาย
หลังจากการแนะนําภาษีสงออกของบราซิล บริษัทยาสูบในประเทศอุรุกวัยฟองรองรัฐบาล
บราซิลผานศาลเมอรโคเซอ (MERCOSUR court) ซึ่งอางวา บราซิลฝาฝนกฎการคาเสรีในสหภาพ
ศุ ล กากร (free trade regulations in the customs union) เป นผลให บราซิล ต องกลับนโยบาย
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ของการเก็บภาษีสงออกยาสูบไปยังประเทศเพื่อนบานในป 2546 (ค.ศ.2003) โครงการนําเขาและ
สงออกใบยาสูบใหม แตประเทศปารากวัยยังคงเปนผูจัดหาบุหรี่ผิดกฎหมายรายใหญที่สุดในบราซิล
ประเทศตุรกี ไดลงนามและใหสัตยาบันกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC)
ตามลําดับเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2547 ตุรกีเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวย
การควบคุมยาสูบในวันที่ 31 มีนาคม 2548 ตุรกีเก็บภาษีสูงขึ้นในผลิตภัณฑยาสูบ ความพยายาม
ปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษีซึ่งเปนวิธีที่คุมคาที่สุดในการตอสูกับยาสูบ มีความเปนไปไดที่จะลด
การบริโภคยาสูบและเพิ่มรายไดภาษียาสูบโดยการเพิ่มภาษียาสูบ รัฐบาลของตุรกีไดเพิ่มภาษียาสูบ
ตั้งแตป 2545 ภาระภาษีทั้งหมด ซึ่งราคาขายปลีกในตุรกีเพิ่มขึ้นถึง 83% ในป 2560 จากการที่ภาษี
เพิ่มขึ้น ทําใหตุรกีเพิ่มรายไดจากภาษียาสูบทั้งหมด ภาษียาสูบที่สูงขึ้นเทานั้นที่จะมีประสิทธิภาพใน
การลดการบริโภคยาสูบ
กฎหมายควบคุมยาสูบของตุรกี ฉบับที่ 4207 นอกจากจะเปนกฎหมายสําคัญที่หามสู บ
บุหรี่ในที่ทางสาธารณะ แลวยังเสริมสรางขีดความสามารถของระบบการบริหารภาษี โดยมุงเนนที่ 1)
วิธีการทางกฎหมาย (เชน การใชแสตมป ฉลากคําเตือนในภาษาทองถิ่น การยอมรับอัตราภาษี ที่
สม่ําเสมอทั่วประเทศ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บที่ประสบความสําเร็จ ณ จุดผลิตและ
นําเขา) และ 2) เพิ่มการบังคับใชกฎหมาย (เชน การปรับปรุงระบบตรวจสอบติดตาม) โดยที่ตุรกีได
ใชมาตรการ ดังนี้ 1) ปรับปรุงความสามารถในการบริหารศุลกากร ขจัดและทําลายผลิตภัณฑที่ยึด
และการลงโทษที่เพิ่มขึ้น 2) เพิ่มความรวมมือและความสามารถในการแบงปนขอมูลกิจกรรมตอตาน
การลักลอบนําเขาผลิตภัณฑยาสูบระดับชาติและนานาชาติ การตรวจสอบและติดตามและสอบสวน
ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย การแจงรายละเอียดของการจับยึด การปลอมแปลง ฯลฯ
ประเทศตุรกีเปนตัวอยางที่ดีของประเทศที่ตอสูกับ การคาผลิตภั ณฑยาสูบที่ ผิดกฎหมาย
ในขณะที่การเพิ่มภาษียาสูบประสบความสําเร็จ บุหรี่ที่ถูกลักลอบนําเขามาทางชายแดนตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใตของตุรกีเขามาขายภายในประเทศ และปรากฏในรถบรรทุกเทรลเลอร บุหรีท่ ี่
มีแสตมปปลอมและซอนอยูในหรือภายใตสินคาหลายชนิด ประเทศตุรกีไดพยายามควบคุมการคา
ยาสูบที่ผิดกฎหมาย การนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการตรวจสอบและติด ตามผลิต ภัณฑ เ ชิ ง
พาณิชยเปนสวนหนึ่งของกลยุทธของรัฐบาลที่จะเพิ่มรายไดรัฐ
ในพิธีสารวาดวยการขจัดการคาบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย ระบุวา การกําหนดอัตราภาษียาสูบ
ใหอยูในระดับต่ํา ไมไดทําใหการคายาสูบที่ผิดกฎหมายลดลง และขอโตแยงเกี่ยวกับราคาวาเปนตัว
ขับเคลื่อนการคาที่ผิดกฎหมายนั้นไดถูกตรวจสอบจากผลการวิจัยวาไมจริง ผลการศึกษาในยุโรป 1
ใน 18 ประเทศ พบวา การคายาสูบที่ผิดกฎหมาย ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับราคายาสูบ แต
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เกิดจากกฎขอบังคับที่เฉพาะเจาะจงของประเทศนั้นๆ ในการผลิตยาสูบ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
โดยกระบวนการอาชญากรรม ปจจัยเหลานี้สามารถเพิ่มอุปทานของผลิ ตภัณฑ และการค า ที่ ผิ ด
กฎหมาย ซึ่งนําไปสูการหลีกเลี่ยงภาษีได
4) มาตรการการใชกฎหมายอาญาทั่วไประหวางประเทศ
มาตรการควบคุ มการค าผลิ ตภั ณ ฑย าสู บผิ ด กฎหมายต อ งใช ความรว มมือ ระหวาง
ประเทศ ดวยเหตุผลที่วา การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายจัดกระทําเปนองคกรระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาและบุคคลระหวางเขตอํานาจศาล ดังนั้น ภาวะแทรกซอนทาง
เขตอํานาจศาลจึงเกิดขึ้น จากการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูที่เกี่ยวของ
จากการประเมินอาชญากรรมรายแรงและการจัดระเบียบของสหภาพยุโรป (Serious
and Organised Crime Assessment: SOCTA) โดย Europol ในป 2560 กลุมอาชญากรรมที่จัดตัง้
ขึ้น (Organised Crime Groups : OCG) มากกวา 5,000 กลุม อยูภายใตการเฝาระวังในสหภาพ
ยุโรป มีความหลากหลายสัญชาติ มีความคลองตัว ความยืดหยุนสูง ความหลากหลาย (หมายถึงการ
มีสวนรวมในตลาดตางๆ ที่เขาถึงตั้งแตการลักลอบซื้อ ขายกระเปาปลอม ไปจนถึงการฟอกเงิน )
วิธีการขามพรมแดนและการประสานงานผานอินเทอรเน็ต แนวโนมความยืดหยุนและความเป น
สากล สามารถแสดงใหเห็ นได จากเครื อข ายอาชญากรทีค่ รอบคลุ มบริ เตนใหญ เยอรมนี และ
เนเธอรแลนดไปจนถึงปากีสถาน ซึ่งเปลี่ยนธุรกิจหลักจากการคายาเสพติดไปเปน การลั กลอบค า
ยาสูบ จากขอมูลลาสุดของ SOCTA พบวาสินคาปลอมที่ยึดไดกวา 40 ลานรายการ มูลคา 642
ลานยูโร เฉพาะบุหรี่คิดเปนสวนแบงทางการตลาดรอยละ 27 (Arndt Sinn, 2018)
บุหรี่เปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงการคาที่ผิดกฎหมายในชวงหลายปที่ผานมา ดวย
ตนทุนการผลิตที่ต่ํา มีน้ําหนักเบา และงายตอการขนสง แตยังคงรักษามูลคาสูงในการขายและความ
ตองการของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ นอกจากนีร้ าคาบรรจุภัณฑบุหรี่ที่แตกตางกันทั่วโลก และแมแต
ในสหภาพยุโรปยังเปนประโยชนตอผูลักลอบสูบบุหรี่ ตามที่องคการศุลกากรโลกระบุวาการเติบโต
ของการคายาสูบผิดกฎหมายยังคงเปนปญหาที่ทั่วโลกกังวลและแหลงเงินทุนที่ยั่งยืนสําหรับกิจกรรม
ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่บอนทําลายความสงบเรียบร อยของสังคมธรรมาภิบาลและหลั กนิ ติธรรม มี
อนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความผิดอาญา ไดแก อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองค ก ร
อาชญากรรมขามชาติ (UNTOC) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการทุจริต (UNCAC) อนุสัญญา
สหประชาชาติ ว าด ว ยการปราบปรามการก อการร ายทางการเงิน พ.ศ. 2542 และอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการคาที่ผิดกฎหมายในยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
เพื่อนําไปใชตามความเหมาะสม บทบัญญัติที่เกี่ยวของของอนุสัญญาเหลานี้สามารถนําไปใชกับการ
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ขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย และอุปกรณการผลิตที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนใหภาคีที่
ยังไมไดเปนภาคีของขอตกลงเหลานี้ไดพิจารณาดําเนินการดังกลาว
นอกจากกรอบอนุสัญญา FCTC แลว รัฐบาลยังสามารถใชอนุสัญญาที่สําคัญสองฉบับคือ
UNTOC และ UNCAC ที่สามารถใชบังคับและไดรับการใหสัตยาบันโดย 185 และ 176 ประเทศ
ตามลําดับเพื่อตอสูกับยาสูบที่ผิดกฎหมาย แมวาอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ไมไดมีขึ้นเพื่อจัดการกั บ
ปรากฏการณ คายาสู บโดยเฉพาะ แต ส ามารถจัด การกั บกลุมอาชญากร ในห วงโซ อุป ทานที่ผิด
กฎหมาย และกลุ มอาชญากรนี้ตอ งหั นไปใช แนวทางการทุ จริ ต เป นอาชญากรรม นอกจากนี้
อนุสัญญานี้ยังระบุถึงอาชญากรรมอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผดิ
กฎหมาย อนุสัญญาทั้งสองฉบับไดกําหนดกรอบทางกฎหมายที่ใชบังคับไดทั่วโลกสําหรับการกระทํา
ผิ ด ทางอาญาของ "การฟอกเงินจากอาชญากรรม" และการอายั ด และยึ ดทรั พย สินทางอาญา
มาตรการหลังนี้คาดวาจะถูกนําไปใชขามพรมแดนตามคํารองขอของตางประเทศ และเพื่อใหแนใจวา
อนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้จะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผดิ
กฎหมาย โดยดํ าเนิน การผ านองค ก รให ความช วยเหลื อ ทางเทคนิคที่ เกี่ ย วข องเปน สิ่งสําคัญ
(โดยเฉพาะ สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งไดพัฒนา
กฎหมายรูปแบบตางๆ และโครงการชวยเหลือทางกฎหมาย) เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐใน
ทิศทางนี้ตอไป
3.3 แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่ อขจัดการคาผลิตภัณ ฑย าสูบที่ผิดกฎหมายตาม
พันธกรณีของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ และ
ประสบการณของประเทศตางๆ ที่ตอสูกับการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย การใชมาตรการการ
ควบคุ ม ห ว งโซ อุป ทานผลิ ต ภัณ ฑย าสู บ และมาตรการระบบตรวจสอบติ ด ตามจะทํ าให การคา
ผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายลดลง การเขารวมเปนภาคีพิธีสารวาด วยการขจั ดการคาผลิ ตภั ณ ฑ
ยาสู บ ที่ ผิ ดกฎหมายจะทํ าใหได รับ ความร วมมือ ชว ยเหลื อ ทางเทคนิ คระหว างประเทศในสวนที่
เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายในเรื่องตาง ๆ เชน การสอบสวนคดีขามพรมแดน การใชอํานาจ
ศาล และการสงผูรายขามแดนที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิด นอกจากนี้ระบบตรวจสอบติดตาม
ระหวางประเทศที่ประสานงานกัน เปนสิ่งที่ดีกวา การใชระบบตรวจสอบติดตามภายในประเทศ
จํานวนมาก ระบบระหวางประเทศที่ประสานงานจะอนุญาตใหมีการจัดหาขอมูลใหกับเจาหน า ที่
และระบบระหว า งประเทศจะทํ าหน าที่ เ ป นกระบวนการที่ ได ม าตรฐานในการป อ งกั นการ
แพรกระจายที่ดีกวาระบบภายในประเทศ จากมุมมองของการบังคับใชกฎหมายและการคา
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ตาราง มาตรการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย
สหภาพ สหราช
มาตรการควบคุม
ไทย
ยุโรป อาณาจักร

บราซิล

ตุรกี

ใบอนุญาตสําหรับผูผลิ ต ผูนํา
มี /ไม
เข า และผู ส ง ออกผลิ ตภั ณ ฑ
ครบถวน
ยาสูบและอุปกรณการผลิต

มี

มี

มี

มี

การตรวจสอบและติดตาม

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

2548

2547

2548

2547

2556

2556

2561

2556

มาตรการการรักษาระดับอัตรา
ภาษี

มีการวิจัยแต
ยังไมบังคับใช
มี

มาตรการการใชกฎหมายอาญา มี /ไม
ทั่วไประหวางประเทศ
ครอบคลุม
การคายาสูบ
ปทีใหสัตยาบันกรอบอนุสัญญา
ควบคุมยาสูบ

2546

ปที่ลงนาม/ปที่เขารวมพิธีสารฯ

-

สรุป
แมวาการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายจะมีความเสียหายอยางใหญหลวง แตก็ยังมีการ
รั บ รู แ ละการฟ อ งรอ งที่ไมเพี ยงพอ มี มาตรการหลายอย างที่ต องดํ า เนินการเพื่ อ ต อสู กั บการคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บผิ ด กฎหมาย ทั้ ง การปรั บ ปรุ งกลไกในการป องปราม ได แ ก การพั ฒนาระบบ
ใบอนุญาต การพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม การลงโทษผูซื้อสินคาลอกเลียนแบบและของผิด
กฎหมายแมเพียงเล็กนอย เชน ความผิดทางปกครอง ก็อาจมีผลในเชิงปองกันได นอกจากนี้กลไก
การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายปจจุบันยังมุงเนนไปที่เสนทางการคาแบบดั้งเดิมเปน
สวนใหญ ในทางตรงกันขาม แทบจะไมมีการตรวจสังเกตตลาดเสมือนจริง แมวาจะเปนที่ทราบกันดี
วา สถานที่ซื้อขายไดขยายตัวจากออฟไลนไปสู ตลาดออนไลนอ ยางหนาแนน ดังนั้น หนวยงาน
บังคับใชกฎหมายจําเปนตองมีความพรอมทั้งในดานบุคลากรและทรัพยากร (ทางเทคนิค) และ
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ความสามารถควบคุมตลาดออนไลนได นั่นคือการพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ
ปดโดเมนที่มีการซื้อขายสินคาผิดกฎหมาย แพลตฟอรมออนไลนที่ไดรับผลกระทบ บริการโลจิสติกส
ตลอดจนมาตรการควบคุมการค าผลิตภัณฑย าสูบ ที่ ผิด กฎหมายต องมีการประสานงานระหว าง
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ เชน การแบงปนขอมูลและความ
ร ว มมื อ ในการสอบสวนและดํ าเนิ นคดี กั บความผิ ด การค าบุห รี่ผิ ด กฎหมายขามพรมแดน การ
ดําเนินการตามพิธีสารจะตองอาศัยความรวมมือในระดับประเทศในภาคสวนตาง ๆ ของรัฐบาล
ระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของ (รวมถึงศุลกากร
และอาชญากรรมระหวางประเทศ)
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