
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 กรกฎาคม 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 31 199,800.00 32 198,200 1- 3.13- 1,600.00 0.81 72 485,049.51 -41 -56.94 -285,249.51 -58.81 
ยาสูบ 5 34,842.00 1 1,800 4 400.00 33,042.00 1,835.67 14 41,504.31 -9 -64.29 -6,662.31 -16.05 
ไพ่ - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ - #DIV/0! - #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

รวม 36 234,642.00 33 200,000 3 9.09 34,642.00 17.32 86 526,553.82 -50 -58.14 -291,911.82 -55.44 
รวมแต่ต้นปี 416 2,354,163.47 344 2,000,000 72 20.93 354,163.47 17.71 731 4,898,825.92 -315 -43.09 -2,544,662.45 -51.94 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 50.060 ลิตร สุรากลั่นผสมตัวยาสมุนไพร 14.500 ลิตร
- บุหรี่ 52 ซอง ยาเส้น 20,800 กรัม



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 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 365 2,039,600.00 334 1,982,000 31 9.28 57,600.00 2.91 488 2,470,104.12 -123 -25.20 -430,504.12 -17.43 
ยาสูบ 42 155,069.67 10 18,000 32 320.00 137,069.67 761.50 43 182,780.68 -1 -2.33 -27,711.01 -15.16 
ไพ่ 4 3,790.80 4 100.00 3,790.80 100.00 - - 4 100.00 3,790.80 100.00
อ่ืน ๆ 5 155,703.00 5 #DIV/0! 155,703.00 #DIV/0! 185 1,096,827.00 -180 -97.30 -941,124.00 -85.80 

รวม 416 2,354,163.47 344 2,000,000 72 20.93 354,163.47 17.71 716 3,749,711.80 -300 -41.90 -1,395,548.33 -37.22 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 กรกฎำคม 2564 รวม 416 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 413 รำย เป็นเงิน 3,915,272.45บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดีสุรา จ ำนวน 365 รำย เปรียบเทียบปรับ 362 รำย เป็นเงิน 3,391,000 บำท ส่งคลัง 2,039,600.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 42 รำย เปรียบเทียบปรับ 42 รำย เป็นเงิน 258,449.45 บำท ส่งคลัง 155,069.67บำท 
คดีไพ่ จ ำนวน 4 รำย เปรียบเทียบปรับ 4 รำย เป็นเงิน 6,318.00 บำท ส่งคลัง 3,790.80 บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 5 รำย เปรียบเทียบปรับ 5 รำย เป็นเงิน 259,505.00 บำท ส่งคลัง 155,703.00 บำท


