
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 พฤษภาคม 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 29 150,600.00 34 198,200 5- 14.71- 47,600.00- 24.02- 60 348,600.00 -31 -51.67 -198,000.00 -56.80 
ยาสูบ 2 5,100.00 1 1,800 1 100.00 3,300.00 183.33 18 51,021.44 -16 -88.89 -45,921.44 -90.00 
ไพ่ - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ 1 7,416.00 1 #DIV/0! 7,416.00 #DIV/0! 3 331,680.00 -2 -66.67 -324,264.00 -97.76 
รวม 32 163,116.00 35 200,000 3- 8.57- 36,884.00- 18.44- 81 731,301.44 -49 -60.49 -568,185.44 -77.70 

รวมแต่ต้นปี 344 1,912,881.47 278 1,600,000 66 23.74 312,881.47 19.56 586 3,779,097.10 -242 -41.30 -1,866,215.63 -49.38 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น 31.950 ลิตร



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 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 299 1,638,800.00 270 1,585,600 29 10.74 53,200.00 3.36 421 2,441,846.49 -122 -28.98 -803,046.49 -32.89 
ยาสูบ 37 120,227.67 8 14,400 29 362.50 105,827.67 734.91 81 220,965.24 -44 -54.32 -100,737.57 -45.59 
ไพ่ 4 3,790.80 4 100.00 3,790.80 100.00 2 6,780.00 2 100.00 -2,989.20 -44.09 
อ่ืน ๆ 4 150,063.00 4 #DIV/0! 150,063.00 #DIV/0! 82 1,109,505.37 -78 -95.12 -959,442.37 -86.47 

รวม 344 1,912,881.47 278 1,600,000 66 23.74 312,881.47 19.56 586 3,779,097.10 -242 -41.30 -1,866,215.63 -49.38 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 พฤษภำคม 2564 รวม 334 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 344 รำย เป็นเงิน 3,179,802.45 บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 299 รำย เปรียบเทียบปรับ 299 รำย เป็นเงิน 2,723,000.00 บำท ส่งคลัง 1,638,800.00บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 37 รำย เปรียบเทียบปรับ 27 รำย เป็นเงิน 200,379.45 บำท ส่งคลัง 120,227.67บำท 
คดีไพ่ จ ำนวน 4 รำย เปรียบเทียบปรับ 4 รำย เป็นเงิน 6,318.00 บำท ส่งคลัง 3,790.80 บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 4 รำย เปรียบเทียบปรับ 4 รำย เป็นเงิน 250,105.00 บำท ส่งคลัง 150,063.00 บำท


