
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 28 กุมภาพันธ์ 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 42 220,000.00 34 198,200 8 23.53 21,800.00 11.00 55 291,600.00 -13 -23.64 -71,600.00 -24.55 
ยาสูบ 9 50,320.17 1 1,800 8 800.00 48,520.17 2,695.57 6 22,932.00 3 50.00 27,388.17 119.43
ไพ่ 2 1,544.40 2 - 1,544.40 - - - 2 #DIV/0! 1,544.40 #DIV/0!

อ่ืนๆ - #DIV/0! - #DIV/0! 1 86,400.00 -1 -100.00 -86,400.00 -100.00 

รวม 53 271,864.57 35 200,000 18 51.43 71,864.57 35.93 62 400,932.00 -9 -14.52 -129,067.43 -32.19 
รวมแต่ต้นปี 239 1,358,674.07 175 1,000,000 64 36.57 358,674.07 35.87 390 2,510,246.97 -151 -38.72 -1,151,572.90 -45.87 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น 251.850 ลิตร
- บุหรี่       29 ซอง
- ยาเส้น    28,400 กรัม
- ไพ่         11       ส ารับ



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 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 207 1,122,800.00 170 991,000 37 21.76 131,800.00 13.30 265 1,607,720.01 -58 -21.89 -484,920.01 -30.16 
ยาสูบ 28 98,882.67 5 9,000 23 460.00 89,882.67 998.70 44 117,921.59 -16 -36.36 -19,038.92 -16.15 
ไพ่ 2 1,544.40 2 100.00 1,544.40 100.00 2 6,780.00 0 0.00 -5,235.60 -77.22 
อ่ืน ๆ 2 135,447.00 2 #DIV/0! 135,447.00 #DIV/0! 79 777,825.37 -77 -97.47 -642,378.37 -82.59 

รวม 239 1,358,674.07 175 1,000,000 64 36.57 358,674.07 35.87 390 2,510,246.97 -151 -38.72 -1,151,572.90 -45.87 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 28 กุมภำพันธ์ 2564 รวม 239 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 239 รำย เป็นเงิน 2,256,123.45 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 207 รำย เปรียบเทียบปรับ 207 รำย เป็นเงิน 1,863,000.00 บำท ส่งคลัง 1,122,800.00บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 28 รำย เปรียบเทียบปรับ 28 รำย เป็นเงิน 164,804.45 บำท ส่งคลัง 98,882.67บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน 2 รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน 2,574.00 บำท ส่งคลัง 1,544.40 บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 2 รำย เปรียบเทียบปรับ 2 รำย เป็นเงิน 225,745.00 บำท ส่งคลัง 135,447.00 บำท


