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26 พฤษภาคม 2557

กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวอินเดีย ลักลอบนาเข้าไอซ์
น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมำณ 1,620 กรัม มูลค่ำประมำณ 6 ล้ำนบำท
วันนี (วันจันทร์ที่ 26 พฤษภำคม 2557) เวลำ 13.30 น. ณ อำคำรคองคอร์ด A ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ นำงฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี แถลงข่ำว
กรมศุลกำกรจับกุมหญิงชำวอินเดียลักลอบน้ำเข้ำไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมำณ 1,620 กรัม มูลค่ำประมำณ
6 ล้ำนบำท
ตามที่ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากรและ
ปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสานักสืบสวนและปราบปราม ประจาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานดอนเมือง เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดให้โทษกับ
ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีแนวโน้ม
ลักลอบสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้ นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีฯ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อานวยการสานัก
สืบสวนและปราบปราม นายธงชัย สุมโนทยาน รักษาราชการแทนผู้อานวยการส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุว รรณภูมิ นายธาดา ชุมไชโย ผู้อานวยการส่ วนสืบสวนปราบปราม 3 นายเดชา
วิชัยดิษฐ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ดาเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการ
จัดเก็บภาษี ได้ทาการแถลงข่าวการจับกุมการลักลอบยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์ ) ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สานักสืบสวนและปราบปราม นาโดย นายวิศิษฐ์
พีรพัฒนานนท์ หัวหน้าหน่วยสืบสวนปราบปรามที่ ๒ กับพวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสานักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สืบสวนติดตามข้อมูลที่ได้สืบทราบมา ชื่อ นางสาวมี๊ทู มอลดัล (MISS MITHU
MONDAL) เกิดวันที่ 11 /01/1985 อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย (INDIA) ถือหนังสือเดินทางประเทศอินเดีย
(INDIA) หมายเลขหนังสือเดินทาง L7196849 เดินทางมาจากเมืองเดลลี (DELHI) ประเทศอินเดีย (INDIA) เป็น
ผู้โดยสารของสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ (INDIGO AIRLINES) เที่ยวบินที่ 6E43 ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ราชอาณาจักรไทย เครื่อง
ลงเวลาประมาณ 23.46 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่ฯ ได้ทาการเอ็กซเรย์กระเป๋าเดินทางทรง
อ่อนสีน้าตาล ยี่ห้อ FLIGHT KING จานวน 1 ใบ พบสิ่งผิดปกติบริเวณภายในด้านข้างกระเป๋าเดินทาง จึงได้ทาการ
ตรวจค้นโดยละเอียดพบวัตถุต้องสงสัยเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น เมื่อทาการทดสอบเบื้องต้นด้วยน้ายาทดสอบสารเสพติด
ปรากฏว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) น้าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1,620 กรัม
มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ไว้ใน
ครอบครองเพื่อจาหน่าย และนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ จาหน่ายโดยไม่ไ ด้รับ อนุญ าต ซึ่งการกระทาดังกล่าว
เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.๒๕45 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้นาตัว ผู้ ต้องหาพร้อมของกลางส่ งพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กรมศุลกำกร ถ.สุนทรโกษำ คลองเตย 10110 โทร.0-2667-7335/โทรสำร.0-2667-7332

-2สถิติในปีงบประมาณ ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 ถึงปัจจุบัน กรมศุลกากรสามารถ
จับ กุม ผู ้ลั กลอบน าเข้ า -ส่ งออกยาเสพติ ดให้ โทษรวมทั่ วประเทศ ได้ ทั้ งสิ้ น จ้ ำนวน 247 คดี มู ลค่ ำประมำณ
482,939,390 บำท ประกอบด้วย

ประเภท

ปีงบประมาณ 2556
ปริมาณ
มูลค่า
(บาท)

จานวน
(คดี)

1. เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์)
2. เฮโรอีน
3. โคคาอีน/โคเคน
4. ยาบ้า
5. ฝิ่น
6. กัญชา
7. ยางกัญชา
8. ใบกระท่อม
9. วัตถุออกฤทธิ์ประเภทต่อจิตและประสาท
(พืช KHAT)
10. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (เคตามีน)
11. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(ไดอาซีแพม)
12. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(ซูโดอีเฟดรีน)
13. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(โลราซีแพม)
14. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (คาลิพโซ)
15. ยาอี
16. เมล็ดกัญชง
17. บุหรี่

รวม

32 83,606 กรัม
2
8,970 กรัม
13 24,370 กรัม
84 309,420 เม็ด
1
900 กรัม
16
3,136,100
กรัม
3 12,350 กรัม
41
1,550
กิโลกรัม
3
96.50
กิโลกรัม
1
6,680 กรัม
125 148,347 เม็ด

จานวน
(คดี)

ปีงบประมาณ 2557
ปริมาณ

มูลค่า
(บาท)

292,117,025
26,910,000
76,260,000
98,058,600
45,000
76,927,000

35
6
6
31
1
19

76,955.58 กรัม
23,370 กรัม
22,835 กรัม
101,874 เม็ด
350 กรัม

1,235,000
758,000

2
57

12,600 กรัม
1,601.50 กิโลกรัม

1,260,000
664,360

193,000

1

17 กิโลกรัม

34,000

14,388,900
1,483,470

1
84

2,485 กรัม
68,350 เม็ด

7,455,000
683,500

2,092.13 กิโลกรัม

240,104,530
70,110,000
91,340,000
32,161,400
17,500
27,361,100

1

2,780 เม็ด

27,800

1

299,850 เม็ด

2,998,500

-

-

-

1

130,500 เม็ด

1,305,000

1
1
-

1,050 ขวด
4 เม็ด
-

2,100,000
1,200
-

1

16,500 กิโลกรัม

6,600,000

-

-

-

1

123,600 มวน

309,000

590,504,995

247

324

482,939,390

