
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 ตุลาคม 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 38 184,600.00 34 198,200 4 11.76 13,600.00- 6.86- 34 171,600.00 4 11.76 13,000.00 7.58
ยาสูบ 5 11,362.50 1 1,800 4 400.00 9,562.50 531.25 4 7,200.00 1 25.00 4,162.50 57.81
ไพ่ - - - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

อ่ืนๆ - #DIV/0! - #DIV/0! 19 98,550.00 -19 -100.00 -98,550.00 -100.00 

รวม 43 195,962.50 35 200,000 8 22.86 4,037.50- 2.02- 57 277,350.00 -14 -24.56 -81,387.50 -29.34 
รวมแต่ต้นปี 43 195,962.50 35 200,000 8 22.86 4,037.50- 2.02- 57 277,350.00 -14 -24.56 -81,387.50 -29.34 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดของกลาง 
- สุรากลั่น 54.400 ลิตร 
- ยาเส้น  2500 กรัม 



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 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 38 184,600.00 34 198,200 4 11.76 13,600.00- 6.86- 34 171,600.00 4 11.76 13,000.00 7.58
ยาสูบ 5 11,362.50 1 1,800 4 400.00 9,562.50 531.25 4 7,200.00 1 25.00 4,162.50 57.81
ไพ่ - 100.00 - 100.00  -  - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

อ่ืน ๆ - #DIV/0! - #DIV/0! 19 98,550.00 -19 -100.00 -98,550.00 -100.00 

รวม 43 195,962.50 35 200,000 8 22.86 -4,037.50 -2.02 57 277,350.00 -14 -24.56 -81,387.50 -29.34 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 ตุลำคม 2563 รวม 43 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 43 รำย เป็นเงิน 324,937.50 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 38 รำย เปรียบเทียบปรับ 38 รำย เป็นเงิน 306,000.00 บำท ส่งคลัง 184,600.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 5 รำย เปรียบเทียบปรับ 5 รำย เป็นเงิน 18,937.50 บำท ส่งคลัง 11,362.50 บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท


