สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตกิ ารยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบฯ)
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นมายัง สคร. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
1.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานยาสูบฯ (www.thaitobacco.or.th) และ
ผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)
1.2 การประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 การจัดประชุมชี้แจงต่อพนักงานภายในโรงงานยาสูบฯ พร้อมทั้งตอบประเด็นปัญหาข้อสงสัย รวมถึง
มีบันทึกแจ้งเวียนร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ให้พนักงานทราบ
2. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
2.1 รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ จานวน ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๑๖ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม –
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
2.2 การประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ สานักงานยาสูบเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานยาสูบบ้านไผ่ (สถานีใบยาไทรงาม 2 จังหวัดร้อยเอ็ด)
3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
3.1 ประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าอ่านร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... รวมทั้งสอง
เว็บไซต์ ประมาณ 250 คน
3.2 ชาวไร่ยาสูบ จานวน 75 คน ณ สานักงานยาสูบเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานยาสูบบ้านไผ่
(สถานีใบยาไทรงาม 2 จังหวัดร้อยเอ็ด)
3.3 พนักงานภายในโรงงานยาสูบฯ
4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
4.1 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ เ ป็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารยาสู บ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ทั้งฉบับ
4.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานยาสูบฯ เป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีผลกระทบอย่างไรกับชาวไร่ยาสูบ
(2) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลจะทาให้ชาวไร่ยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
(3) การผลิตบุหรี่ทั้งในและนอกประเทศ จะลดพื้นที่การเพาะปลูกใบยาหรือไม่ อย่างไร
(4) ชาวไร่สามารถเสนอและเลือกคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้หรือไม่ เพื่อเข้ามา
ช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในการพิจารณาในเรื่องการดูแลผลประโยชน์และช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบ
(5) เห็นด้วยกับการเป็นนิติบุคคลของโรงงานยาสูบฯ เพราะจะทาให้โรงงานยาสูบฯ มีการบริหารงาน
คล่องตัวขึ้น และตามวัตถุประสงค์ของร่างกฎหมายมีช่องทางเพื่อช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบได้เพิ่มมากขึ้น
5. ประเด็นชี้แจงความเห็น
5.1 ไม่มีประเด็นชี้แจงความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านทั้งสองเว็บไซต์ เนื่องจากไม่มีผู้แสดง
ความคิดเห็น
5.2 ประเด็นชี้แจงความเห็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีรายละเอียด ดังนี้

-2(1) เมื่อโรงงานยาสูบฯ เป็นนิติบุคคลแล้วจะไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อชาวไร่ยาสูบตามกฎหมาย
ฉบับนี้ แต่จะทาให้โรงงานยาสูบฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถดาเนินการทานิติกรรมตามกฎหมายได้ด้วย
ตนเอง สาหรับการบริหารจัดการของโรงงานยาสูบฯ เมื่อมาเป็น ยสท. ก็ยังมีการถือปฏิบัติและดาเนินการต่อชาวไร่
ยาสูบต่อไปเหมือนเดิม ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารโควต้าใบยา การส่งเสริมการเพาะปลูก การบ่มและการซื้อใบยา
ยังคงเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม นอกจากนี้โรงงานยาสูบฯ ยังสามารถช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบได้มากขึ้นกว่าเดิม
เพราะตามร่างกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม วิจัย และพัฒนาเพื่อปรับ ปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ยาสู บ ใบยา หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากพืช อื่น รวมถึ งการรับ จ้า งผลิ ตบุ หรี่ ซิก าแรตเพื่อ ส่ ง ออกต่ า งประเทศ ซึ่ง ภายใต้
วัตถุประสงค์ดังกล่าว จะส่งผลให้มีการเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้
ชาวไร่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
(2) เมื่อเป็น ยสท. แล้ว และมีวัตถุประสงค์เพิ่ม ทาให้สามารถดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับยาสูบหรือ
เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการผลิตยาสูบได้มากขึ้น ซึ่งเดิมกรณีเป็นโรงงานยาสูบฯ จะไม่สามารถดาเนินการได้
มีข้อจากัดของกฎหมาย เช่น ไม่สามารถรับจ้างผลิตบุหรี่ของบุคคลอื่นเพื่อการส่งออกได้ ไม่สามารถนาผลิตภัณฑ์
จากพืชอื่นมาใช้เพื่อการผลิตยาสูบ ซึ่งเมื่อเป็น ยสท. แล้ว ก็สามารถรับซื้อใบยาได้มากขึ้นภายใต้การนาใบยามาใช้
ในการผลิตยาสูบเพื่อการส่งออก ชาวไร่ยาสูบก็สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจาหน่ายใบยาสูบ รวมถึงสามารถ
นาพืชอื่นมาใช้ในกระบวนการผลิตยาสูบ หรือผลิตปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชสาหรับยาสูบหรือพืชอื่นในคุณภาพหรือราคา
พิเศษเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชาวไร่ยาสูบให้สามารถเพาะปลูกต้นยาสูบหรือปลูกพืชอื่นเพื่ อนามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตยาสูบซึ่งจะเป็นรายได้เพิ่มเติมและเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(3) การลดพื้นที่เพาะปลูกยาสูบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นนิติบุคคล สาหรับการผลิตบุหรี่ในประเทศ
การรับ ซื้อใบยาสู บขึ้น อยู่ กับความต้องการของผู้ บริ โ ภคยาสู บ ถ้า หากผู้บริโภคลดลง การรับซื้อและการลดพื้นที่
การเพาะปลูกใบยาสูบก็เป็นไปตามกลไกตลาด แต่การผลิตบุหรี่เพื่อส่งออกนอกประเทศ จะมีผลให้มีการรับซื้อใบยาสูบใน
ประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่เพื่อการส่งออก
(4) การแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ยสท. เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่กระทรงการคลังกาหนด
(5) เมื่อโรงงานยาสูบฯ เป็นนิติบุคคลแล้ว จะทาให้การบริหารกิจการได้คล่องตัวขึ้น มีความสามารถ
ทานิติกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามขอบวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนด สามารถช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายจัดตั้ง
6. บทวิเคราะห์จากการรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมรับฟังความคิดเห็น มีความเห็นชอบกับการเป็นนิติบุคคลของโรงงานยาสูบฯ เพื่อให้
มีความสามารถในการบริหารที่คล่องตัว โดยยังเป็นของรัฐที่สามารถผลิตยาสูบได้เหมือนเดิ มและมีโอกาสที่จะรับจ้าง
ผลิตยาสูบเพื่อการส่งออกไปจาหน่ายนอกราชอาณาจักรได้ และสามารถหารายได้จากการปลูกพืชอื่นเพื่อกระบวนการ
ผลิตยาสูบได้ ทาให้ชาวไร่มีโอกาสในการสร้างรายได้จากพืชยาสูบและพืชอื่นนอกเหนือจากพืชยาสูบ และเห็นว่า
การผลิตยาสูบเพื่อจาหน่ายในประเทศและรับจ้างผลิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อการส่งออกมีนโยบายให้ใช้ใบยาไทยเป็นหลัก
ในการผลิต อันจะส่ งผลเป็น การสร้ างรายได้ให้กับชาวไร่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยชาวไร่ยาสู บขอโอกาส
ส่งผู้แทนเข้าร่วมไปเป็นคณะกรรมการ ยสท. ด้วย

