
 
 

  

 

 

 

 

 

     

กรมศุลกากรจับกมุชาวโบลิเวียลักลอบน าเข้าโคเคนเข้าประเทศ มูลค่ากวา่ ๒๐.๘ ล้านบาท 

วันนี้ (วันพุธที่ 16 กันยายน 2558) เวลา 13.00 น. นายจ าเริญ  โพธิยอด รองอธิบดี      
กรมศุลกากร แถลงข่าว กรมศุลกากรจับกุมชายชาวโบลิเวีย ลักลอบน าเข้าโคเคน น้ าหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม
ประมาณ ๕,200 กรัม มูลค่ากว่า ๒๐.๘ ล้านบาท ณ ห้องประชุมส านักสืบสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร 
คลองเตย 

ตามที่ นายสมชัย สัจจพงษ์  อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร  และ
ปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรส านักสืบสวนและปราบปราม ประจ าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ  เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้น ป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดให้โทษกับผู้โดยสารที่เดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งมีแนวโน้มลักลอบสูงขึ้น จึงได้  สั่งการให้  นายจ าเริญ  
โพธิยอด  รองอธิบดีฯ  นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายวิจักษณ์  
อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม   นายชัยยุทธ ค าคุณ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายธาดา ชุมไชโย ผู้อ านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 นายเดชา วิชัยดิษฐ 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส านักสืบสวนและปราบปราม ด าเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบ
ขนยาเสพติดข้ามชาติ 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. หน่วย Airport Interdiction Task Force : AITF 
ประกอบด้วย กรมศุลกากร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) และศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) 
น าโดยนายวิมล สุขช่วย นักวิชาการศุลกากรช านาญการ หัวหน้าหน่วยสืบสวนปราบปรามที่ 3 ฝ่ายสืบสวน
ปราบปรามที่ 1  ส่วนสืบสวนปราบปราม 3  ส านักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กับพวก ได้ตรวจค้น จับกุม 
นายโฮเซ อัลเบอร์โต มาติเนส โซโต (MR. JOSE ALBERTO MARTINEZ SOTO)  อายุ ๔๕ ปี สัญชาติโบลิเวีย 
(BOLIVIA)  ถือหนังสือเดินทางประเทศโบลิเวีย (BOLIVIA) หมายเลขหนังสือเดินทาง A643312 ผู้ถูกจับกุมคน
ดังกล่าวเป็นผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINE) เที่ยวบินที่ EK262/14.09.58 
เดินทางมาจากเมืองเซาเปาโล (SAO PAULO) ประเทศบราซิล (BRAZIL) แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ (DUBAI) 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINE) 
เที่ยวบินที่ EK384/15.09.58 ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ราชอาณาจักรไทย 
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เครื่องลงเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เอกซเรย์กระเป๋าเดินทาง
ทรงอ่อน จ านวน ๒ ใบ ที่นายโฮเซ อัลเบอร์โต มาติเนส โซโต (MR. JOSE ALBERTO MARTINEZ SOTO) น ามา
พร้อมกับตน พบสิ่งผิดปกติบริเวณภายในกระเป๋าสัมภาระทั้ง 2 ใบ จึงได้ท าการตรวจค้นโดยละเอียด พบวัตถุต้อง
สงสัยเป็นผงสีขาว ห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีเงินมันวาวและกระดาษคาร์บอนสีเทา จ านวน 5 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับ
ของกระเป๋าทั้ง 2 ใบ เมื่อได้ทดสอบเบื้องต้นด้วยน้ ายาทดสอบสารเสพติด ผลปรากฏว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน หรือโคเคน น้ าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5,200 กรัม มูลค่าประมาณ 
๒๐.๘ ล้านบาท 

เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ไว้ในครอบครอง   
เพ่ือจ าหน่าย และน าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวน กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
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สถิติในปีงบประมาณ ๒๕๕8  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7  ถึงปัจจุบัน  กรมศุลกากรสามารถจับกุมผู้ลักลอบ
น าเข้า-ส่งออก ยาเสพติดให้โทษรวมทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น จ ำนวน  281  คดี มูลค่ำประมำณ  451,549,425 บำท ประกอบด้วย 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 

จ านวน 
 (คดี) 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
(บาท) 

จ ำนวน 
(คดี) 

ปริมำณ 
 

มูลค่ำ 
(บำท) 

1. เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) 44 84,084  กรัม 265,516,295 30 35,971.20 กรัม 122,159,550 

2. เฮโรอีน 7 23,750 กรัม 71,250,000 4 8,658 กรัม 25,974,000 

3. โคคาอีน/โคเคน 12 29,149 กรัม 116,581,000 18 36,010.43 กรัม 142,888,720 

4. ยาบ้า 64 977,048  เม็ด 294,539,850 27 484,488 เม็ด 145,252,350 

5. ฝิ่น 2 510 กรัม 25,500 1 360 กรัม 14,400 

6. กัญชา 28 4,157.145 
กิโลกรัม 

54,200,201 20 904.70 กิโลกรัม 11,760,060 

7. ยางกัญชา 2 12,600 กรัม  1,260,000 2 5,600 กรัม 560,000 

8. ใบกระท่อม 140 3,358 กิโลกรัม 1,372,480 127 4,011.30 กิโลกรัม 2,290,345 

9. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
    (พืช KHAT) 

1 17 กิโลกรัม 34,000    

10. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (เคตามีน) 

2 7,485 กรัม 22,455,000 1 15 กรัม 75,000 

11. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (ไดอาซีแพม) 

112 103,050 เม็ด 1,030,500 47 53,100 เม็ด 531,000 

12. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (ซูโดอีเฟดรีน) 

3 304,950 เม็ด 3,049,300    

13. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (โลราซีแพม) 

1 130,500 เม็ด 1,305,000 1 500 เม็ด 5,000 

14. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (คาลิพโซ) 

1 - -    

15. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (โซลพิเด็ม) 

1 9,440 เม็ด 75,520    

16. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (เมทิลฟีนิเดท ไฮโดรคลอไรด์) 

- 7,485 เม็ด 33,682.50    

17. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
      (อัลพราโซแลม) 

- - - 1 2,000 เม็ด 20,000 

18. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
      (อิลิมิน) 

- - - 1 50 เม็ด 15,000 

19. ยาแก้ไอ - - - 1 2,520 มิลลิลิตร 4,000 

20. ยาอี - - -    

21. เมล็ดกัญชง  16,500 กิโลกรัม 6,600,000    

รวม 420  839,349,328.50 281  451,549,425 

ผู้ต้องหา 1 ราย มียาเสพตดิจ านวน 2 ประเภท (ไอซ์ & เฮโรอีน) , (ไอซ์ & ยาบ้า) , (ไอซ์ & อิลิมิน) รวม 4 รายการ  


