
 
 

 
 

ฉบับที่  3/2562                  วันที่  31 ตุลาคม  2561 

 
“ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง  

แถลงข่ำวจับกุมสินค้ำหลีกเลี่ยงข้อห้ำม ข้อจ ำกัด ในกำรน ำเข้ำและส่งออก” 

 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ        
อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายชูชัย  อุดมโภชน์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
และ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยง
ข้อห้าม ข้อจ ากัด ในการน าเข้าและส่งออก สินค้าประเภทไม้ต้องห้ามส่งออก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสินค้า
ควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล  และเครื่องเล่นเกมส์ รวม 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสร้างความเสียหาย                  
กับทรัพยากรธรรมชาติและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) “ไม้ประดู่แปรรูป” 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่พยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามใบขนสินค้าขาออก
เลขที่ A001 16110 04760 หมายเลขตู้ FSC9952412 และ FCIU8056541 ผู้ส่งออกส าแดงชนิดสินค้า
เป็น “ไม้ยางพาราแปรรูป (ฮีเวีย) (BUILDING WOOD)” ปริมาณ 36 Packages น้ าหนัก 46.033 ตัน ปริมาตร 
38.039 ลูกบาศก์เมตร ราคา 331,866.56 บาท ส่งออกประเทศปลายทาง CHINA  

ผลกำรตรวจพบ ไม้ประดู่แปรรูป จ านวน 22,481 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 48.501 ลูกบาศก์เมตร 
มูลค่าสินค้าประมาณ 4 ล้านบาท ประเภทพิกัด 5PART3 (ก) อัตราอากร 40% รหัสสถิติ 4409.99.90       
เป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2555 เป็นความผิดฐานยื่นใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงอากรและข้อห้าม ข้อจ ากัด 
ในการส่งออกตามกฎหมายศุลกากร 

อนึ่ง เมื่อเดือน สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจยึดสินค้าพยายามหลีกเลี่ยงเพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ได้แก่ “ไม้ชิงชันแปรรูป” จ านวน 182 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 20.103 ลูกบาศก์เมตร 
มูลค่าสินค้าประมาณ 1.3 ล้านบาท โดยส าแดงชนิดสินค้าเป็น ชัน/ครั่ง แล้วส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย 

 2) “เครื่องเล่นเกมส์” 1 ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นสินค้าผ่านแดนตามใบขนสินค้าผ่านแดนเลขที่ A011 
26110 000231 หมายเลขตู้  TCNU6599329 ส าแดงชนิดสินค้าเป็น “เครื่องเล่น (เครื่องตกปลา) 
(FISHING MACHINE FORMING)” จ านวนหีบห่อ 20 PK น้ าหนักรวม 5 ,089.800 KGM ประเภทพิกัด 
9508.90.00 มาจากประเทศ TAIWAN,PROVINCE OF CHINA ส่งออกไปประเทศ MYANMAR 
 ผลกำรตรวจพบ “เครื่องเล่นเกมที่ท างานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร หรือวิธีการช าระเงินอย่างอ่ืน      
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์” จ านวน 20 เครื่อง พิกัด 9504.30.90 อัตราอากร 10% ซึ่งสินค้าดังกล่าว
เป็นของต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้าม น าผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 และเป็นความผิดฐานยืนใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจ ากัด    
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายศุลกากร 

 3) “แบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว” 2 ตู้คอนเทนเนอร์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบขนสินค้าผ่านแดนเลขท่ี A007 
2606 00081 และ A007 26106 00082 หมายเลขตู้ TGHU6440215 และSEGU4593897    โดย
ส าแดงสินค้าเป็น “แบตเตอรี่ (ELECTRONIC GROCERIES (BATTERRY)) ปริมาณรวม 49 Packages น้ าหนัก
รวม 56,099.00 KGM พิกัดประเภท 8506.80.99 

.../ผลการตรวจพบ 



 
 

ผลกำรตรวจพบ “แบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว” พิกัดประเภท 8506 และเครื่องเล่นเพลง MP3 เก่าใช้แล้ว    
พิกัดประเภท 8506.80.99 และ 8519.81.99 น้ าหนักรวม 28,039.00 KGM ซึ่งเป็นของเสียตามภาคผนวก 
8 บัญชีรายชื่อ A แห่งอนุสัญญาบาเซล และของเสียเคมีวัตถุบัญชี 5.2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม        
เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ต้องขออนุญาตน าผ่าน 
แต่ไม่มีใบอนุญาตน าผ่านใบอนุญาตมาแสดงแต่อย่างใด เป็นความผิดฐานยื่นใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงข้อ
ห้าม ข้อจ ากัด ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร 

 ทั้งนี้ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามอย่าง
เข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีผลด าเนินการจับกุม สินค้าประเภทไม้ จ านวน 8 ราย    
สินค้าประเภทเศษพลาสติก จ านวน 18 ราย และสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 ราย มูลค่า
ความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งสินค้าประเภทไม้ เศษพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่น าเข้า 
ส่งออก หรือ น าผ่านราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 
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