
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564

(แยกตามสินค้า)

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

ราย บาท ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ
สุรา 43 247,800.00 34 198,200 9 26.47 49,600.00 25.03 41 275,365.32 2 4.88 -27,565.32 -10.01 
ยาสูบ 4 9,600.00 1 1,800 3 300.00 7,800.00 433.33 12 31,749.59 -8 -66.67 -22,149.59 -69.76 
ไพ่ - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ 1 44,496.00 1 #DIV/0! 44,496.00 #DIV/0! 21 150,522.00 -20 -95.24 -106,026.00 -70.44 
รวม 48 301,896.00 35 200,000 13 37.14 101,896.00 50.95 74 457,636.91 -26 -35.14 -155,740.91 -34.03 

รวมแต่ต้นปี 91 497,858.50 70 400,000 21 30.00 95,858.50 23.85 164 1,197,274.97 -73 -44.51 -699,416.47 -58.42 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น 117.350 ลิตร
- รถจักรยานยนต์ 2 คัน 



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

(แยกตามสินค้า)

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

ราย บาท ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ ราย บาท ราย ร้อยละ บาท ร้อยละ
สุรา 81 432,400.00 68 396,400 13 19.12 36,000.00 9.08 107 764,272.01 -26 -24.30 -331,872.01 -43.42 
ยาสูบ 9 20,962.50 2 3,600 7 350.00 17,362.50 482.29 25 71,589.59 -16 -64.00 -50,627.09 -70.72 
ไพ่ - 100.00 - 100.00 0 0.00 0.00 0.00
อ่ืน ๆ 1 44,496.00 1 #DIV/0! 44,496.00 #DIV/0! 32 361,413.37 -31 -96.88 -316,917.37 -87.69 

รวม 91 497,858.50 70 400,000 21 30.00 97,858.50 24.46 164 1,197,274.97 -73 -44.51 -699,416.47 -58.42 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 พฤศจิกำยน 2563 รวม 91 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 91 รำย เป็นเงิน 828,097.50 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 81 รำย เปรียบเทียบปรับ 81 รำย เป็นเงิน 719,000.00 บำท ส่งคลัง 432,400.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 9 รำย เปรียบเทียบปรับ 9 รำย เป็นเงิน 34,937.50 บำท ส่งคลัง 20,962.50 บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 1 รำย เปรียบเทียบปรับ 1 รำย เป็นเงิน 74,160.00 บำท ส่งคลัง 44,496.00 บำท


