
 
 

  

 

 

 

 

 

     

กรมศุลกากรจับกมุกระบวนการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเล  
จ านวนกว่า 5 ล้านมวน  มูลค่าราคารวมภาษีอากรทั้งสิ้นกว่า 88 ล้านบาท 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559) เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลานจอดรถ
อาคาร 120ปี คลังของกลาง กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ  อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุม
กระบวนการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเล จ านวนกว่า 5 ล้านมวน มูลค่าราคารวมภาษีอากรทั้งสิ้นกว่า 
88 ล้านบาท 

ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายส าคัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร 
ข้อห้าม ข้อก ากัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบุหรี่ต่างประเทศ 
ทั้งในพ้ืนที่ทางบกและทางทะเล นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้นายจ าเริญ โพธิยอด 
รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดเก็บภาษี และนายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวน
และปราบปราม เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดก้ันป้องกันและปราบปราม 

 ต่อมาเมื่อวันที่  17 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมศุลกากร น าโดย  
นายณัฐวุฒิ สระฏัน นักวิชาการศุลกากรช านาญการ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ จัดชุดสกัดกั้นขบวนการลักลอบ
ขนบุหรี่ เ ถื่ อนจากมาเลเซี ยเข้ ามาในราชอาณาจักรไทย ทางทะเลด้ านอันดามัน บริ เวณจั งห วัดสตูล  
โดยแฝงตัวเข้าพ้ืนที่เฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งเวลาประมาณ 21.20 น. ได้พบเห็นเรือบรรทุกสินค้าต้องสงสัย  
วิ่งจากน่านน้ ามาเลเซียเข้ามาในเขตไทยทางด้านเหนือของเกาะตะรุเตา โดยเรือล าดังกล่าวได้ปิดไฟและวิ่งมาด้วย
ความเร็ว เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและน าเรือเข้าสกัดกั้นเพื่อขอตรวจค้นเรือดังกล่าว พบเรือชื่อ “พัชรีพร 4”     
มี นายฉาฝีอี  สาหมีด อายุ 45 ปี เป็นผู้ควบคุมเรือ นายสุขสันต์ ทุมมาลี อายุ 51 ปี นายอ าพล ปราบยาวา อายุ 54 ปี 
และนาย โรจน์  หวั งยุ นุ้ ย  อายุ  42 ปี  เป็ นลู ก เ รื อ  ทั้ ง  4  คน  สั ญชาติ ไทย  ภู มิ ล า เนาจั งหวั ดสตู ล  
ผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบ บุหรี่ก าเนิดต่างประเทศเต็มล าเรือ ไม่พบหลักฐานการน าเข้าและเสียภาษีแต่อย่างใด 
ผลการตรวจนับของกลางพบ บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆ รวมทั้งสิ้น 577 ลัง (4,937,200 มวน) มูลค่าของ
กลางรวมภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 88,708,845 บาท (ราคา 4,937,200 บาท อากร 2,962,320 บาท ภาษี
สรรพสามิต 71,095,680 บาท เงินบ ารุงกองทุนส่งเสริมสุขภาพ 1,421,914 บาท เงินบ ารุงกองทุนส่งเสริมการ
กีฬา 1,421,914 บาท เงินบ ารุงกองทุนองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ 1,066,435 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5,803,382 บาท)  

 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐาน
ลักลอบน าบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดย หรือของที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง อันเป็นความผิดตาม
มาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖,๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๒ 
จึงได้ยึดบุหรี่ต่างประเทศและเรือบรรทุกบุหรี่เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัวลูกเรือทั้ง 4 คน น าส่งด่านศุลกากรสตูล
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในเวลาต่อมาได้น าส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คนให้กับ สภ.ละงู จังหวัดสตูล         
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

อนึ่ง รายละเอียดการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศของกรมศุลกากร ตั้งแต่งบประมาณ 2550 - 2558  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ฉบับที ่28/2559  21 มีนาคม 2559 



ราย      ปริมาณ     (ห่อ,ซอง,มวน) มูลค่า(บาท)

2550 521 307,507                            11,692,764                                                 
2551 471 372,139                            14,481,841                                                 
2552 449 146,917                            14,516,417                                                 
2553 555 464,089                            21,039,244                                                 
2554 683 3,916,963                         32,309,031                                                 
2555 595 3,661,271                         14,244,824                                                 
2556 547 2,745,060                         9,725,978                                                   
2557 674 41,478,105                       88,577,856                                                 
2558 590 4,550,098                         47,362,683                                                 
2559

 ต.ค. 2558 30 138,197                            1,277,943                                                   
 พ.ย. 2558 44 818,400                            9,251,870                                                   
 ธ.ค. 2558 74 539,860                            14,143,019                                                 
 ม.ค. 2559 33 926,140                            3,008,577                                                   
 ก.พ. 2559 45 262,680                            3,288,059                                                   
 ม.ีค. 2559
 เม.ย.2559
 พ.ค. 2559
 ม.ิย. 2559
 ก.ค. 2559
 ส.ค. 2559
 ก.ย. 2559

                 ที่มา : รายงานการจบักมุจากรายงานแบบที่ 149
 รวบรวมโดย : ส่วนประมวลขา่ว ส านักสืบสวนและปราบปราม (23.11.58)

ตารางแสดงสถิตกิารลักลอบและหลีกเลีย่งบุหรี่ ปีงบประมาณ 2550-2559

ปีงบประมาณ

ศุลกากร
ลักลอบ


