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ฉบับท่ี 62/2557                    27  พฤษภาคม 2557 

กรมศุลกากรจับกมุหญิงชาวเวียดนาม ลักลอบน าเข้าไอซ์ 
น  าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3.2 กิโลกรัม มูลคา่ประมาณ 9 ล้านบาท 
วันนี  (วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557) เวลา 12.00 น. ณ ส านักสืบสวนและปราบปราม 

ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าว
กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวเวียดนาม ลักลอบน าสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) เข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรกระบี่ น  าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3,200 กรัม มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท 

ตามท่ี นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากรและปกป้อง
สังคมอย่างเคร่งครัด จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดก้ันป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ขนยาเสพติดให้โทษกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรทั่วประเทศ โดยมอบหมาย นายไพศาล ชื่นจิตร 
รองอธิบดีกรมศุลกากร นางระวิ ประทีปดลปรีชา รองอธิบดีกรมศุลกากร นายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อ านวยการส านักงาน
ศุลกากรภาคที่ ๔ นางภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ นายด่านศุลกากรกระบี่ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและ
ปราบปราม นายธาดา ชุมไชโย ผู้อ านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 ด าเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบ
ขนยาเสพติดข้ามชาติดังกล่าว    

โดยวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกระบี่  น าโดย
นายสมชาย สัญชัยศิริกูล หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นายสุนสวัสดิ์ ธรรมนิตยางกูร หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทาง
ศุลกากร นางสาวพรภัสสร ลิมปนะเศรษฐ์  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 นางสาวดารัตน์  เสียงหลาย หัวหน้าฝ่าย
บริการศุลกากรที่ 2 ได้ตรวจค้นและจับกุมผู้โดยสาร ชื่อ MRS.TRAN THI BE HAI อายุ 43 ปี สัญชาติเวียดนาม ซึ่งเป็น
ผู้โดยสารของสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ TR 2182 เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ ปลายทางท่าอากาศยาน
นานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 โดยผู้โดยสารไม่ได้รับกระเป๋าเดินทางของตนในขณะ
เดินทางเข้ามา ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ได้มีเจ้าหน้าที่สายการบิน TIGER AIR เป็นผู้น ากระเป๋าเดินทางสีด า 
น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ระบุชื่อ TRAN THI BE HAI มาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าท่าอากาศยานตรวจสอบด้วย
เครื่องเอ็กซเรย์ และพบสิ่งผิดปกติเป็นกระเป๋าถือสตรีจ านวนหนึ่งบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จนเมื่อเวลาประมาณ 
13.00 น. MRS.TRAN THI BE HAI ได้มาแสดงตัวและแสดงความเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้
ให้เปิดล๊อกกุญแจกระเป๋า เบื้องต้นพบกระเป๋าถือสตรีสภาพใหม่ จ านวน 8 ใบ บรรจุอยู่ภายในพร้อมกับสัมภาระส่วนตัว
อ่ืนๆ จึงได้ตรวจสอบกระเป๋าถือพบว่าบริเวณผนังด้านในทั้ง 2 ด้าน มีความหนาผิดปกติ จึงได้น ากระเป๋าเดินทาง พร้อม
เชิญตัวมาตรวจค้นในห้องที่ท าการเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่โดยละเอียด ผลการตรวจ
ค้นพบวัตถุสีขาวเป็นผลึก บรรจุในถุงพลาสติกใส ห่อหุ้มด้วยกระดาษสีเหลืองอีกชั้นหนึ่ง ซุกซ่อนอยู่ในผนังข้างกระเป๋า
ถือสตรีทั้ง 8 ใบ ข้างละ 2 ถุง รวมทั้งสิ้น 32 ถุง น้ าหนักประมาณถุงละ 100 กรัม รวมน้ าหนักประมาณ 3,200 กรัม 
จึงได้น าตัวอย่างวัตถุที่ตรวจพบมาตรวจสอบด้วยสารทดสอบยาเสพติด ปรากฏผลเป็นสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตตามีน 
(ไอซ์) (ผลการตรวจสอบกับสารทดสอบยาเสพติด ได้ผลลัพธ์เป็นสีน้ าเงินเข้ม) มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ไว้ในครอบครอง                   
เพ่ือจ าหน่าย และน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕45 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง จึงได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป     
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สถิติในปีงบประมาณ ๒๕๕7  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6  ถึงปัจจุบัน  กรมศุลกากรสามารถ
จับก ุมผู ้ลักลอบน าเข้า-ส่งออกยาเสพติดให้โทษรวมทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น จ านวน  248  คดี มูลค่าประมาณ 
494,139,390 บาท ประกอบด้วย 

 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

จ านวน 
 (คดี) 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
(บาท) 

จ านวน 
(คดี) 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
(บาท) 

1. เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) 32 83,606 กรัม 292,117,025 36 80,155.58 กรัม 251,304,530 

2. เฮโรอีน 2 8,970 กรัม 26,910,000 6 23,370 กรมั 70,110,000 
3. โคคาอีน/โคเคน 13 24,370 กรัม 76,260,000 6 22,835 กรัม 91,340,000 
4. ยาบ้า 84 309,420 เม็ด 98,058,600 31 101,874 เมด็ 32,161,400 

5. ฝิ่น 1 900 กรัม 45,000 1 350 กรัม 17,500 
6. กัญชา 16 3,136,100 

กรัม 
76,927,000 19 2,092.13 กิโลกรัม 27,361,100 

7. ยางกัญชา 3 12,350 กรัม 1,235,000 2 12,600 กรัม  1,260,000 
8. ใบกระท่อม 41 1,550 

กิโลกรมั 
758,000 57 1,601.50 กิโลกรัม 664,360 

9. วัตถุออกฤทธ์ิประเภทต่อจิตและ
ประสาท 
    (พืช KHAT) 

3 96.50 
กิโลกรมั 

193,000 1 17 กิโลกรมั 34,000 

10. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
(เคตามีน) 

1 6,680 กรัม 14,388,900 1 2,485 กรัม 7,455,000 

11. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
(ไดอาซีแพม) 

125 148,347 เม็ด 1,483,470 84 68,350 เม็ด 683,500 

12. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
(ซูโดอีเฟดรีน) 

1 2,780 เม็ด 27,800 1 299,850 เม็ด 2,998,500 

13. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
(โลราซแีพม) 

- - - 1 130,500 เม็ด 1,305,000 

14. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
(คาลิพโซ) 

1 1,050 ขวด 2,100,000 - - - 

15. ยาอี 1 4 เม็ด 1,200 - - - 

16. เมลด็กัญชง - - - 1 16,500 กิโลกรมั 6,600,000 
17.  บุหรี่  - - - 1 123,600 มวน 309,000 

รวม 324  590,504,995 248  494,139,390 

 
 

 


