
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 มกราคม 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 40 237,600.00 34 198,200 6 17.65 39,400.00 19.88 55 281,400.00 -15 -27.27 -43,800.00 -15.57 
ยาสูบ 6 16,800.00 1 1,800 5 500.00 15,000.00 833.33 4 8,400.00 2 50.00 8,400.00 100.00
ไพ่ - - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ - #DIV/0! - #DIV/0! - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

รวม 46 254,400.00 35 200,000 11 31.43 54,400.00 27.20 59 289,800.00 -13 -22.03 -35,400.00 -12.22 
รวมแต่ต้นปี 186 1,086,809.50 140 800,000 46 32.86 286,809.50 35.85 328 2,109,314.97 -142 -43.29 -1,022,505.47 -48.48 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 มกราคม 2564

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น 85.500 ลิตร



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 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 165 902,800.00 136 792,800 29 21.32 110,000.00 13.87 210 1,316,120.01 -45 -21.43 -413,320.01 -31.40 
ยาสูบ 19 48,562.50 4 7,200 15 375.00 41,362.50 574.48 38 94,989.59 -19 -50.00 -46,427.09 -48.88 
ไพ่ - 100.00 - 100.00 2 6,780.00 -2 -100.00 -6,780.00 -100.00 

อ่ืน ๆ 2 135,447.00 2 #DIV/0! 135,447.00 #DIV/0! 78 691,425.37 -76 -97.44 -555,978.37 -80.41 
รวม 186 1,086,809.50 140 800,000 46 32.86 286,809.50 35.85 328 2,109,314.97 -142 -43.29 -1,022,505.47 -48.48 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 มกรำคม 2564 รวม 186 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 186 รำย เป็นเงิน 1,809,682.50 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 165 รำย เปรียบเทียบปรับ 165 รำย เป็นเงิน 1,503,000.00 บำท ส่งคลัง 902,800.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 19 รำย เปรียบเทียบปรับ 19 รำย เป็นเงิน 80,937.50 บำท ส่งคลัง 48,562.50 บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 2 รำย เปรียบเทียบปรับ 2 รำย เป็นเงิน 225,745.00 บำท ส่งคลัง 135,447.00 บำท


