
ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด 
โดยก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร เป็นพันธกิจที่ส าคัญของ กรมศุลกากร 
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการให้นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย รษก.ทปษ.ด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเกบ็ภาษี และนายประยุทธ ์มณีโชติ ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 2 และนายนิมิตร 
แสงอ าไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปราม

นายนิมิตร  แสงอ าไพ นายด่านฯ หนองคาย ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการค้าเนื้อวัว เนื้อหมู จาก
จังหวัดอุดรธานี ว่า มีการลักลอบน าเนื้อกระบือจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาจ าหน่ายที่ตลาดอุดรธานีและ
จังหวัดขอนแกน่เป็นจ านวนมาก โดยใช้รถยนต์หมายเลข ผม 8973 ขอนแก่น และ บต 7009 ตาก ลักษณะ
ท้ายรถจะมีคอกเหล็กและใช้ผ้าใบคุมสินค้าเสมอหลังคาทั้ง 2 คัน



ระหว่างเวลา 05.00–06.00 น. เกือบทุกวัน และเนื้อดังกล่าวเป็นเนื้อที่ไม่ได้ผ่านการตรวจจากกรมปศุสัตว์ 
อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ขอให้ด าเนินการจับกุม 

นายนิมิตร  แสงอ าไพ นายด่านฯ ได้สืบสวนหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวพบว่า มีข้อมูลตามที่ได้รับ
แจ้ง จึงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ปราบปรามของด่านฯ เพื่อด าเนินการจับกุม และในขณะเดียวกันได้รายงานและ
ขออนุมัติจาก ผอ. ศภ.2 ในกรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องจับกุมนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และ ผอ. ศภ.2 ได้
อนุมัติและสั่งการให้จับกุมได้

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายนิมิตรฯ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ปราบปรามด่านฯ 
และวางแผนจับกุม โดยให้จัดชุดไปเฝ้าคอยสังเกตการณ์บริเวณสี่แยกสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เส้นทาง
เข้าจังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่เวลา 01.00 ของวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 



เวลา 01.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ได้เข้าจุดบริเวณสี่แยกสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ฝั่งเส้นทางไปจังหวัดอุดรธานี เพื่อคอยเฝ้าสังเกตการณ์รถยนต์ที่ผ่าน จนกระทั่งเวลา 
04.50 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2559 พบรถยนต์หมายเลข ผม 8973 ขอนแก่น ตรงตามที่ได้รับแจ้งวิ่ง
ผ่านเพื่อจะไปจังหวัดอุดรธานี จึงให้เจ้าหน้าที่ 1 ชุด ติดตามอยู่ห่าง ๆ เพื่อเฝ้ารอรถยนต์บรรทุกอีกหนึ่งคัน
ผ่านจุดเฝ้าสังเกตการณ์ จะได้ท าการตรวจค้นพร้อมกัน และเวลา 05.15 น. ได้มีรถยนต์กระบะบรรทุก
หมายเลข บต 7009 ตาก ตรงตามที่ได้รับแจ้งวิ่งผ่านเพื่อจะไปจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปพร้อม
ทั้งแจ้งให้ชุดก่อนท าการตรวจค้นพร้อมกันได้ 

ผลการตรวจค้น 
รถยนต์บรรทุกหมายเลข ผม 8973 ขอนแก่น มีนายอภินัน ชวาลา อายุ 29 ปี สัญชาติไทย เป็น

ผู้ขับขี่รถยนต์ สินค้าเป็น เนื้อกระบือแช่แข็ง ยี่ห้อ DE CARNE (INDIA) ปริมาณ 3,800 กิโลกรัม 



รถยนต์บรรทุกหมายเลข บต 7009 ตาก มีนายพรชัย บัวแสน อายุ 31 ปี สัญชาติไทย เป็นผู้ขับขี่
รถยนต์ สินค้าเป็น เนื้อกระบือแช่แข็ง ยี่ห้อ DE CARNE (INDIA) ปริมาณ 3,800 กิโลกรัม 

ผู้ต้องหาทัง้สอง ให้การว่า ได้รับซื้อมาจากนายคดิ ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง ขายให้ในราคาถูก และ
แจ้งว่าเป็นของที่ลักลอบหนีศุลกากรไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ได้รับสินค้าดังกล่าวบริเวณแห่งหนึ่งของจังหวัด
มุกดาหาร เวลาประมาณ 01.30 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และจะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานี 

เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ นายอภินัน ชวาลา และนายพรชัย บัวแสน ว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียภาษี ของต้อง
ก ากัด หรือของต้องห้าม หรือที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิไดผ้่านพิธกีารศุลกากรให้ถูกต้อง ตามมาตรา 27 
ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางส่งงานคดี ด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป



นายด่านฯ เรียกประชุม
เจ้าหน้าที่ปราบปราม เพื่อวาง
แผนการจับกุม และให้หัวหน้า
ชุดบรรยายสรุปให้นายด่านฯ 
และทีมงานทราบ



เ จ้ า ห น้ า ที่ ทั้ ง  2 ชุ ด 
ติดตามรถยนต์อย่างกระชั้นชิด 
เพ่ือรอจังหวะจู่โจม



ภาพเจ้าหน้าที่เรียกรถยนต์
ให้หยุดและขอท าการตรวจค้น 
ในเบ้ืองต้นคนขับขี่รับสารภาพ
ว่า บรรทุกเนื้อกระบือที่ลักลอบ
มาจากต่างประเทศ และได้
ตรวจสอบเบื้องต้น พบเป็นเนื้อ
กระบือจริง 



ของกลางเป็นเนื้อกระบือ
แช่แข็ง บรรทุกคันละ 3.80 ตัน
รวมทั้งสิ้น 7.60 ตัน



นายปร ะยุ ท ธ์   มณี โ ช ติ 
ผอ. ศภ.2 แถลงข่าวกับจับกุม 
และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว



ท าล ายของกลางที่ ด่ า น
ศุลกากรหนองคาย ร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หนองคาย




