
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  (แยกตามสินค้า)

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

ราย บาท ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ
สุรา 41 255,600.00 34 198,200 7 20.59 57,400.00 28.96 44 238,200.00 -3 -6.82 17,400.00 7.30
ยาสูบ 6 13,815.00 1 1,800 5 500.00 12,015.00 667.50 17 44,222.21 -11 -64.71 -30,407.21 -68.76 
ไพ่ 2 2,246.40 2 - 2,246.40 - - - 2 #DIV/0! 2,246.40 #DIV/0!

อ่ืนๆ 1 7,200.00 1 #DIV/0! 7,200.00 #DIV/0! - - 1 #DIV/0! 7,200.00 #DIV/0!

รวม 50 278,861.40 35 200,000 15 42.86 78,861.40 39.43 61 282,422.21 -11 -18.03 -3,560.81 -1.26 
รวมแต่ต้นปี 289 1,637,535.47 210 1,200,000 79 37.62 437,535.47 36.46 451 2,792,669.18 -162 -35.92 -1,155,133.71 -41.36 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

คดี +/- ส่งคลัง +/- คดี +/- ส่งคลัง +/-

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2564

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น 109.100 ลิตร
- ยาเส้น    13,400 กรัม
- รถจักรยานยนต์  1 คัน
- ไพ่             16   ส าหรับ



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

(แยกตามสินค้า)

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

ราย บาท ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ
สุรา 248 1,378,400.00 204 1,189,200 44 21.57 189,200.00 15.91 309 1,845,920.01 -61 -19.74 -467,520.01 -25.33 
ยาสูบ 34 112,697.67 6 10,800 28 466.67 101,897.67 943.50 61 162,143.80 -27 -44.26 -49,446.13 -30.50 
ไพ่ 4 3,790.80 4 100.00 3,790.80 100.00 2 6,780.00 2 100.00 -2,989.20 -44.09 
อ่ืน ๆ 3 142,647.00 3 #DIV/0! 142,647.00 #DIV/0! 79 777,825.37 -76 -96.20 -635,178.37 -81.66 

รวม 289 1,637,535.47 210 1,200,000 79 37.62 437,535.47 36.46 451 2,792,669.18 -162 -35.92 -1,155,133.71 -41.36 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

คดี +/- ส่งคลัง +/- คดี +/- ส่งคลัง +/-

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 รวม 289 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 289 รำย เป็นเงิน 2,720,892.45 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 248 รำย เปรียบเทียบปรับ 207 รำย เป็นเงิน 2,289,000.00 บำท ส่งคลัง 1,378,400.00บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 34 รำย เปรียบเทียบปรับ 28 รำย เป็นเงิน 187,829.45 บำท ส่งคลัง 112,697.67บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน 4 รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน 6,318.00 บำท ส่งคลัง 3,790.80 บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 3 รำย เปรียบเทียบปรับ 2 รำย เป็นเงิน 237,745.00 บำท ส่งคลัง 142,647.00 บำท


