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การผลิตยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิ มที่ ใ ช้ เ ค รื่ อ งมื อ ในก ารผลิ ต แบบที่ ก า ลั ง ก า รผลิ ต ไ ม่ ม า ก  
เ ริ่ ม เปลี่ ยนมาเป็นการผลิต ในระดับ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ที่ด าเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีโครงสร้างการค้าที่
สลั บซับซ้ อน  เ พ่ือรองรั บตลาดยา เสพติ ดภายนอกประ เทศ  
โดยพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศเพ่ือนบ้าน 
แม้ในช่วงแรกของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการหยุดชะงัก
ของตลาดการค้ายาเสพติดเนื่องจากการปิดพรมแดนของประเทศต่าง ๆ 

แต่ขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีความพยายามที่จะลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศที่สามมากขึ้น1 ซึ่งการลักลอบส่งออกยาเสพติด 
จากประเทศไทยมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบส่งออกทางบก ทางอากาศ ทางทะเล และทางไปรษณีย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบส่งออกยาเสพติดทางทะเล พบว่าในปัจจุบันมีการลักลอบส่งยาเสพติดออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยวิธีการซุกซ่อนยาเสพติด ไว้ในสินค้าที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางทะเล 
เนื่องจากตู้บรรจุสินค้าจะสามารถซุกซ่อนยาเสพติดได้ปริมาณมาก 

การลักลอบน าเข้าหรือส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยการซุกซ่อนในตู้บรรจุสินค้าที่จะส่งออก
ไปต่างประเทศ มักเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้น าของเข้าและผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ 
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นบุคคลที่ต้องลงทะเบียนต่อกรมศุลกากร 
และต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การออกของ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการน าเข้า - ส่งออกสินค้าของประเทศ เพราะเป็นผู้ที่ด าเนินการผ่านพิธีการ
ศุลกากรแทนผู้น าของเข้าและผู้ส่งของออก 

กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินพิธีการศุลกากรหรือการให้บริการใด ๆ 
ในทางศุลกากร ย่อมต้องมีมาตรการป้องกันและมาตรการทางปกครองในการด าเนินการกับผู้น าของเข้าและ 
ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ
ส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร โดยในส่วนของมาตรการป้องกัน กรมศุลกากรได้น าหลักบริหารความเสี่ยง
มาปรับใช้ เช่น การก าหนด Profile การสั่งตรวจ และในส่วนของมาตรการทางปกครองกรมศุลกากรมีการออก
ประกาศกรมศุลกากรเพ่ือก าหนดมาตรการทางปกครองส าหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
การออกของที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
                                                           
1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 

บทความโดย พริสร สุขประเสริฐ 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  

กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
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1. การพักใช้และการเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกของ 

ปัจจุบันกรมศุลกากรตรวจพบการลักลอบน าเข้าหรือส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมี
ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมกรมศุลกากร
ด าเนินการทางปกครองกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กระท าความผิดเกี่ยวกับ  
การลักลอบส่งออกยาเสพติด ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของมาใช้บังคับ โดยส่วนที่ 7 เกี่ยวกับมาตรการทางศุลกากรส าหรับตัวแทนออกของ
หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กระท าการทุจริตหรือฉ้อฉลทางศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าหรือ
ส่งออกยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประกอบมาตรา 244 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 25602 ซึ่งหากกรมศุลกากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตัวแทนออกของและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักร 
ต้องถูกเพิกถอนการอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 

 

 

 

 
 
อย่างไรก็ดี มาตรการทางปกครองส าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ ยังไม่มีการก าหนดไว้

เมื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของกระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
การลักลอบส่งออกยาเสพติด โดยตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของจะยังคงมีสถานะเป็น
ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากรในระหว่าง
การพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต ซึ่งยังคงสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไปได้ ดังนั้น เพ่ือก าหนดให้
ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านพิธีการศุลกากรได้ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต  
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรการทางปกครองส าหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 
ที่กระท าการทุจริตหรือฉ้อฉลทางศุลกากรขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้การด าเนินการกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกของที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งออกยาเสพติดมีความชัดเจนมากขึ้น และเพ่ือให้ 
                                                           
2 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
  “มาตรา 244 ผู้ใดน าของที่ผ่านหรือก าลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งของดังกล่าวออกไป  
นอกราชอาณาจักร หรือน าของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าโดยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมี  
ผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
   ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน” 
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การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับตัวแทนออกของ 
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงมีการออก
ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 เรื่อง จรรยาบรรณและการด าเนินการเกี่ยวกับการพักใช้และเพิกถอน 
การอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา 

 
 

2. ขั้นตอนการพักใช้และการเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและ 
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 

การด าเนินการทางปกครองกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ได้กระท าหรือ 
มีส่วนในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 กรมศุลกากรจะด าเนินการ 
ดังนี้3   

เมื่อกรมศุลกากรตรวจพบว่า ตัวแทนออกของและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ได้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะถูกพักใช้การอนุญาตทันที โดยที่กรมศุลกากร 
ไม่ต้องแจ้งให้ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของทราบ
ล่วงหน้า และให้พักใช้ไว้จนกว่ากระบวนการพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต
จะเสร็จสิ้น 

กรมศุลกากรจะเรียกให้ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 
ให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจง หรือแสดงพยานหลักฐานเป็นหนังสือ 

 กรมศุลกากรพิจารณาพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตัวแทนออกของและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของว่าได้กระท าหรือมีส่วนร่วมกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าได้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดจริง ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
จะถูกเพิกถอนการอนุญาต หากไม่มีความผิดกรมศุลกากรจะเพิกถอนค าสั่งพักใช้การอนุญาต 

                                                           
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 เรื่อง จรรยาบรรณและการด าเนินการเกี่ยวกับการพักใช้และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของ
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
  “ข้อ 7 ในการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาต กรมศุลกากรจะแจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผิด พร้อมพยานหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
การออกของมาให้ถ้อยค าหรือยื่นค าช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลา 15 วัน  
นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งข้อกล่าวหา 
    ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาต ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับจากวันออกค าสั่ง 
    เว้นแต่กรณีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ยาเสพติด หรือความผิดที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ กรมศุลกากรจะพักใช้
การอนุญาตทันทีในระหว่างพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า” 
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ดังนั้น ในปัจจุบัน กรณีตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของกระท าหรือมีส่วนร่วม 
ในการกระท าความผิดฐานลักลอบส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อกรมศุลกากรตรวจพบ  
ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของจะถูกพักใช้การอนุญาตทันที โดยกรมศุลกากรไม่ต้อง
แจ้งตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของทราบล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจากมาตรการทางปกครอง
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561 ทีไ่ด้มีการยกเลิกไปแล้ว 
   

  บทสรุป 

 

การน าของเข้าและการส่งของออกไม่ว่าจะทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ ล้วนเกี่ยวข้องกับ  
กรมศุลกากร กรมศุลกากรจึงเป็นหน่วยงานส าคัญที่ต้องป้องกันและควบคุมดูแลการน าของเข้าและการส่งของออก
ของประเทศไทย เมื่อกรมศุลกากรพบว่า มีการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักร นอกจากการ
ด าเนินการทางอาญาแล้ว กรมศุลกากรยังด าเนินการทางปกครองกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระท าหรือมีส่วนร่วม 
ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร ได้แก่ 
ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ เนื่องจากตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การออกของถือเป็นอาชีพที่มีความส าคัญในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนั้น ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565  นอกจากจะช่วยให้ 
การด าเนินการทางปกครองกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดมีความชัดเจนขึ้นแล้ว ยังช่วยป้องปรามให้ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 
ไม่ให้กระท าการที่ผิดต่อกฎหมาย เช่นเดียวกันกับกรณีผู้น าของเข้าและส่งของออก หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการลักลอบน าเข้าหรือส่งออกยาเสพติดก็จะถูกระงับทางทะเบียนผู้น าเข้าและส่งออกด้วยเช่นกัน 

 

 

 
 

 

  


