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กรมศุลกำกร  มีนโยบำยด ำเนินกำรด้ำนประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่ำงๆ ตลอดจนนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ โดยมอบหมำยให้คณะโฆษก
กรมศุลกำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมด ำเนินกำร และได้ก ำหนดให้มีกำรแถลงข่ำวประจ ำทุกเดือน ส ำหรับประเด็น
ที่น่ำสนใจซึ่งได้น ำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การจัดเก็บรายได้กรมศุลกากรประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  (2) ผลการ
ตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีรำยละเอียดในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

(1) การจัดเก็บรายได้กรมศุลกากร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562   
           กำรจัดเก็บรำยได้ของกรม ในเดือนนี้ ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่ำนมำ โดยจัดเก็บ

รำยได้ศุลกำกร เป็นจ ำนวน 8,704 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ำประมำณกำร (ตำมเอกสำรงบประมำณ) เล็กน้อยที่ร้อยละ 2.2  
(196 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นผลจำกมูลค่ำน ำเข้ำที่ชะลอตัวลง ประกอบกับกำรขยำยตัวของกำรใช้สิทธิพิเศษภำยใต้เขต
กำรค้ำเสรี  

          ส่วนภำษีมูลค่ำเพ่ิมจัดเก็บได้ 26,220 ล้ำนบำท ลดลง 4,927 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.8 ขณะที่ภำษี
สรรพสำมิต จัดเก็บได้ 12,143 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 2,027 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.0  

(2) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  
     ตำมที่ นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ อธิบดีกรมศุลกำกร มีนโยบำยส ำคัญในกำรเร่งรัดปรำบปรำม  

กำรลักลอบและหลีกเลี่ยงน ำสินค้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยมิผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรโดยถูกต้อง เพ่ือควำมเป็นธรรม  
ในกำรจัดเก็บภำษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งกำรให้หน่วยงำนในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติกำรวำงแผน  
ตรวจค้นจับกุมอย่ำงเข้มงวดเป็นพิเศษ เพ่ือสกัดกั้นป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ. ศุลกำกร  
พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็น สินค้ำเกษตร น้ ำมัน ยำเสพติด IPRs และสินค้ำละเมิดอนุสัญญำ 
Cites โดยสืบสวนหำข่ำวและออกลำดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง บ้ำนเรือน แหล่งจ ำหน่ำย สถำนที่
เก็บรักษำที่เชื่อได้ว่ำมีของผิดกฎหมำยเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมสินค้ำดังกล่ำว  
ในช่วงเวลำซึ่งมีควำมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นในกำรลักลอบ นอกจำกนี้ มีกำรบูรณกำรกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยอ่ืน  
ทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ ทหำร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สถำนทูตต่ำงๆ Interpol DEA เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรข่ำวระหว่ำงกัน  

ส าหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 กรมศุลกำกรตรวจพบกำรกระท ำผิดตำมกฎหมำยศุลกำกรหรือ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกำกรได้ทั้งสิ้น 2,267 คดี คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 624 ล้านบาท เป็นจ ำนวนคดีจำกกำร
ลักลอบร้อยละ 21.7 จำกกำรหลีกเลี่ยงร้อยละ 78.3 ทั้งนี้ มีสินค้ำที่มีมูลค่ำกำรลักลอบน าเข้าที่ส ำคัญได้แก่ ยำเสพติด
ประเภทเมทแอมเฟตำมีน  ยำเสพติดประเภทแอมเฟตำมีน และบุหรี่ ส่วนสินค้ำที่มีมูลค่ำกำรลักลอบส่งออกที่ส ำคัญ 
ได้แก่ รถจักรยำนยนต์ และดอกไมเ้พลิง  
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                     ส าหรับผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 มีดังนี้ 
   1.ยาเสพติด 
                      1.1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 เวลำประมำณ 14.30 น. กรมศุลกำกรได้สืบสวนติดตำมข้อมูล
ของกลุ่มผู้เดินทำงที่มีควำมเสี่ยงในกำรลักลอบน ำยำเสพติดเข้ำมำในประเทศไทย โดยได้ท ำกำรตรวจค้นผู้โดยสำรหญิง
ต้องสงสัยชำวแองโกลำ เดินทำงมำจำกเมือง Luanda/Angola ปลำยทำงกรุงเทพ ซึ่งเดินทำงในรูปแบบของผู้ลักลอบ
ขนยำเสพติด  
                      ผลกำรตรวจสอบพบว่ำผู้โดยสำรคนดังกล่ำวซุกซ่อนโคคำอีน (ยำเสพติดให้โทษประเภท 2) ภำยใน
กำงเกงชั้นใน 42 ก้อน น้ ำหนัก 590 กรัม และเม่ือสัมภำษณ์พบข้อมูลบ่งชี้ว่ำมีกำรกลืนยำเสพติดมำด้วย จึงตรวจสอบ
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบวัตถุแปลกปลอมอยู่ในช่องท้อง แต่ผู้โดยสำรไม่ยอมรับว่ำกลืนยำเสพติด และไม่ได้ให้ควำม
ร่วมมือในกำรขยำยผล ต่อมำผู้ต้องหำได้ขับถ่ำยสิ่งแปลกปลอมออกมำ 38 ก้อน น้ ำหนัก 540 กรัม รวมยำเสพติดที่ซุก
ซ่อนตำมร่ำงกำยและกลืนลงท้อง ทั้งสิ้น 80 ก้อน น้ ำหนัก 1,130 กรัม มูลค่ำประมำณ 3.42 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
  

   
 
 
 

 
1.2 เมื่อวันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 กรมศุลกำกรตรวจพบพัสดุต้องสงสัย จ ำนวน 1 หีบห่อ 

ต้นทำงประเทศเบลเยี่ยม ส ำแดงชนิดของเป็นของขวัญคริสต์มำส ผลกำรตรวจ พบเม็ดยำสีม่วง ซึ่งเป็นยำเสพติด  
ให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) บรรจุอยู่ในห่อพลำสติกใส ซุกซ่อนอยู่ในหีบห่อ จ ำนวน 24,800 เม็ด จนในวันพุธที่ 27 
พฤศจิกำยน 2562 เวลำประมำณ 12.30 น. มีผู้มำติดต่อขอรับพัสดุ จึงได้น ำตัวผู้ต้องหำพร้อม Ecstasy จ ำนวน 
24,800 เม็ด มูลค่ำ 19.84 ล้ำนบำท ส่งพนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีต่อไป 
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2.สินค้าเกษตร 
2.1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2562 กรมศุลกำกรได้ท ำกำรตรวจค้นรถยนต์กระบะบรรทุกสี่ล้อ 

บริเวณถนนชยำงกูร ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร จำกกำรตรวจค้นพบ ข้ำวสำรเหนียวมีเมืองก ำเนิดจำกต่ำงประเทศ
บรรจุกระสอบ จ ำนวน 94 กระสอบ น้ ำหนักรวม 4,610 กิโลกรัม ต่อมำได้ท ำกำรตรวจค้นรถกระบะบรรทุกสี่ล้อ 
บริเวณริมถนนใกล้สำมแยกไฟแดงนิคมสร้ำงตนเองค ำสร้อย ถนนชยำงกูร ต.นำกอก อ.นิคมค ำสร้อย จ.มุกดำหำร  
จำกกำรตรวจค้นพบ ข้ำวสำรเหนียวมีเมืองก ำเนิดจำกต่ำงประเทศบรรจุกระสอบ จ ำนวน 83 กระสอบ น้ ำหนักรวม 
4,090 กิโลกรัม รวมน้ ำหนักข้ำวสำรเหนียวทั้ง 2 รำยกำร 8,700 กิโลกรัม โดยไม่พบเอกสำรหลักฐำนกำรผ่ำนพิธีกำร
ทำงศุลกำกรแต่อย่ำงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 กรมศุลกำกรได้ตรวจค้น โกดัง 2 แห่ง จ.อุดรธำนี พบสินค้ำ
ประเภทเนื้อโค เนื้อกระบือและเครื่องในแช่แข็ง มีเมืองก ำเนิดต่ำงประเทศ  ไม่มีหลักฐำนกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรมำ
แสดงขณะตรวจค้น น้ ำหนักรวมประมำณ 15 ตัน รวมมูลค่ำทั้งสิ้นประมำณ 3 ล้ำนบำท  
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2.3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 กรมศุลกำกรได้ท ำกำรจับกุมเมล็ดข้ำวโพดแห้งลักลอบเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร จ ำนวน 15,000 กิโลกรัม พร้อมรถบรรทุก 1 คัน ผู้ต้องหำ 1 รำย ของกลำงและผู้ต้องหำน ำส่งด่ำน
ศุลกำกรแม่สอดด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

 

 
 
 
 
 

  
 

2.4 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 กรมศุลกำกรได้ท ำกำรจับกุมผู้ต้องหำ พร้อมของกลำงกระเทียม
แห้งชนิดหัว บรรจุกระสอบ ขนำด 20 กิโลกรัม จ ำนวน 100 กระสอบ น้ ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัม มีเมือง
ก ำเนิดจำกต่ำงประเทศ โดยไม่พบเอกสำรหลักฐำนกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรตรงตำมที่ได้รับแจ้งควำมน ำจับ มูลค่ำของ
กลำงประมำณ 100,000 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรยังคงยึดมั่นในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร เพ่ือให้
มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  และพร้อมเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก 

…………………………………….. 
 

รับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางจากกรมศุลกากรเพียงสแกน QR Code ด้านล่าง เพ่ือเป็นเพ่ือนกับเราในLine official 
 


