
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน กันยายน 2565 หน่วย : บาท,ราย

คดี เปรียบเทียบปรับ เงินน ำส่งคลัง คดี เปรียบเทียบปรับ เงินน ำส่งคลัง คดี ร้อยละ ค่ำปรับ ร้อยละ เงินส่งคลัง ร้อยละ

(รำย) (บำท) (บำท) (รำย) (บำท) (บำท) (รำย) (บำท) (บำท)

25     324,369.04      194,621.44         30     333,333.34       200,000.00       -5 -16.67 -8,964.30 -2.69 -5,378.56 -2.69 
-    -                -                   -    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-    -                -                   -    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-    -                -                   -    -                -                0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 25     324,369.04      194,621.44         30     333,333.34       200,000.00       -5 -16.67 -8,964.30 -2.69 -5,378.56 -2.69 
รวมแต่ต้นปี 542   7,009,085.23    4,212,451.24       360   4,000,000.00    2,400,000.00    182 50.56 3,009,085.23 75.23 1,812,451.24 75.52

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 118.155 ลิตร  
- บุหรี่   162 ซอง
- ไพ่ จ  ำนวน 13 ส ำหรับ

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2565

หมายเหตุ  สนง. ภาค และ กรมสรรพสามิต
- จบักมุ 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 41,500 บาท
ของกลาง : รถจกัรยานยนต ์2 คนั



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 รวม 7,009,085.23 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 533 รำย เป็นเงิน 7,009,085.23 บำท เงินส่งคลัง 4,212,451.24 ไม่พบผู้กระท ำผิด 4 รำย ฟ้องศำล 5 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  411 รำย เปรียบเทียบปรับ 406 รำย เป็นเงิน 4,518,631.52 บำท ส่งคลัง 2,718,178.91 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 108 รำย เปรียบเทียบปรับ 106 รำย เป็นเงิน 1,647,129.71 บำท ส่งคลัง 988,277.92 บำท 
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดไีพ่  จ ำนวน 1 รำย เปรียบเทียบปรับ 1 รำย เป็นเงิน 3,042.00 บำท ส่งคลัง 1,825.20 บำท 
คดีอื่น ๆ จ ำนวน 22 รำย เปรียบเทียบปรับ 20 รำย เป็นเงิน 840,282.00 บำท ส่งคลัง 504,169.21 บำท ศำล 2 รำย

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 411 2,718,178.91 348 2,385,600 63 18.10 332,578.91 13.94 424 2,398,400.00 -13 -3.07 319,778.91 13.33
ยำสูบ 108 988,277.92 12 14,400 96 800.00 973,877.92 6,763.04 45 160,349.67 63 140.00 827,928.25 516.33
ไพ่ 1 1,825.20 1 100.00 1,825.20 100.00 4 3,790.80 -3 -75.00 -1,965.60 -51.85 
อ่ืน ๆ 22 504,169.21 22 #DIV/0! 504,169.21 #DIV/0! 12 323,535.00 10 83.33 180,634.21 55.83

รวม 542 4,212,451.24 360 2,400,000 182 50.56 1,812,451.24 75.52 485 2,886,075.47 57 11.75 1,326,375.77 45.96

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

คดี +/- ส่งคลัง +/- คดี +/- ส่งคลัง +/-
หน่วย: ราย, บาท



รายงานผลการตรวจและประชาสัมพนัธ์ร้านค้า


