
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 ธันวาคม 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 44 232,800.00 34 198,000 10 29.41 34,800.00 17.58 48 270,448.00 -4 -8.33 -37,648.00 -13.92 
ยาสูบ 4 10,800.00 1 3,000 3 300.00 7,800.00 260.00 9 15,000.00 -5 -55.56 -4,200.00 -28.00 
ไพ่ - - - - 2 6,780.00 -2 -100.00 -6,780.00 -100.00 

อ่ืนๆ 1 90,951.00 1 #DIV/0! 90,951.00 #DIV/0! 46 330,012.00 -45 -97.83 -239,061.00 -72.44 
รวม 49 334,551.00 35 201,000 14 40.00 133,551.00 66.44 105 622,240.00 -56 -53.33 -287,689.00 -46.23 

รวมแต่ต้นปี 140 832,858.50 105 600,000 35 33.33 232,858.50 38.81 263 1,771,706.97 -123 -46.77 -938,848.47 -52.99 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น 237.040 ลิตร
- น้ ามัน 3,500 ลิตร 



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 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 125 665,200.00 102 594,600 23 22.55 70,600.00 11.87 155 1,034,720.01 -30 -19.35 -369,520.01 -35.71 
ยาสูบ 13 31,762.50 3 5,400 10 333.33 26,362.50 488.19 34 86,589.59 -21 -61.76 -54,827.09 -63.32 
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! 72 643,617.37 -70 -97.22 -508,170.37 -78.96 
รวม 140 832,409.50 105 600,000 35 33.33 232,409.50 38.73 263 1,771,706.97 -123 -46.77 -939,297.47 -53.02 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 ธันวำคม 2563 รวม 140 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 140 รำย เป็นเงิน 1,385,682.50 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 125 รำย เปรียบเทียบปรับ 125 รำย เป็นเงิน 1,107,000.00 บำท ส่งคลัง 665,200.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 13 รำย เปรียบเทียบปรับ 13 รำย เป็นเงิน 52,937.50 บำท ส่งคลัง 31,762.50 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


