
 

 

 
 
 
 

ฉบับที่ 16 /2565                                                     วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 
 

 

กรมศุลกากร ยึดไอซ์เตรียมส่งออกออสเตรเลีย 193.5 กิโลกรัม 
มูลค่าประมาณ 116 ล้านบาท 

 

 วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมด้วย นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ต. พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด น.อ.ธนวิทย์  
ธีรชาติธ ารง ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.ต. มนตรี เทศขัน 
ผู้บังคับการกองปราบปราม ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  นายบัณทิต  สาครวิศวะ 
ผู้อ านวยการท่าเรือกรุงเทพ  ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ Mr. Joel Carruthers  
ที่ปรึกษาส านักงานพิทักษ์ เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force - ABF) ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 
(ไอซ์ ) น้ าหนักรวมสิ่ งห่อหุ้มประมาณ 193.5 กิ โลกรัม มูลค่าประมาณ 116 ล้านบาท ณ  
ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 นายพชร  อนันตศิลป์  อธิบดีกรมศุลกากร  เปิดเผยว่า กองสืบสวนและปราบปราม  
กรมศุลกากร ได้ประมวลความเสี่ยงการลักลอบน ายาเสพติดออกนอกราชอาณาจักร พบการส่งสินค้า
ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีปลายทางที่ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น ชุดปฏิบัติการร่วม
สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดประจ าท่าเรือสากล หรือ  Seaport Interdiction Task Force : 
SITF ประกอบด้วยกรมศุลกากร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  
จึงได้ร่วมกันตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยดังกล่าว ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  พบลังกระดาษสีน้ าตาล จ านวน 30 ลัง โดยสินค้าที่บรรจุอยู่ในชุดกระสอบทราย
แบบตั้งพื้นส าหรับฝึกซ้อมชกมวย จ านวน 15 ชุด (กระสอบทราย ลังละ 1 ชุด จ านวน 15 ลัง  
และฐานส าหรับติดตั้งกระสอบทราย ลังละ 1 ชุด จ านวน 15 ลัง รวม 30 ลัง) ภายในกระสอบทราย 
พบถุงพลาสติกบรรจุวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นซุกซ่อนอยู่ จากการตรวจสอบ
เบื้ อ ง ต้ น ด้ ว ย เค รื่ อ ง  Raman Spectrometer แ ล ะ น้ า ย า เค มี  ONCB 051 MARQUIS 
REAGENT แสดงผลเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท  1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) น้ าหนักรวม 
สิ่งห่อหุ้มประมาณ 193.5 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 116,100,000 บาท 
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        อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 202 และ 
มาตรา 244  ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ สถิติตรวจยึดยาเสพติดของกรมศุลกากรปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ปัจจุบัน) รวม 19 คดี 
มูลค่าประมาณ 1,769,806,200 บาท  

 

 
The Customs Department of Thailand, together with Office of the Narcotics Control 
Board (ONCB), Royal Thai Police, and Armed Forces Security Center have seized 193.5 
kilograms of methamphetamine in crystal form (ice) worth 1.16 billion THB 
approximately,  in the destination market. 
 
The drug was intercepted at the Bangkok Port by the Seaport Interdiction Task Force 
(SITF) led by Thai Customs on December 22, 2021. The Customs Enforcement 
Division had targeted a cargo bound for Australia as the shipment matched certain 
risk criteria and placed it for a thorough examination. The methamphetamine 
weighed around 193.5 kilos was sophisticatedly concealed in 15 pieces of boxing 
standing punching bag. 
 
The drug, according to ONCB, is worth 116 million Baht in Thailand, but it could be 
sold in Australian market for up to 45.5 million in Australian Dollars.  
 
The success of this seizure is also part of close cooperation between the Customs 
Department of Thailand and the Australian Border Force.  The two law enforcement 
agencies have been working closely hand-in-hand to cope with transnational drug 
trafficking, not only between the two countries, but also in the Asia Pacific region. 

 


