
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 30 มิถุนายน 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 35 201,000.00 32 198,200 3 9.38 2,800.00 1.41 47 497,175.00 -12 -25.53 -296,175.00 -59.57 
ยาสูบ 1 1,800 1- 100.00- 1,800.00- 100.00- 7 21,000.00 -7 -100.00 -21,000.00 -100.00 

ไพ่ - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ 1 5,640.00 1 #DIV/0! 5,640.00 #DIV/0! 5 75,000.00 -4 -80.00 -69,360.00 -92.48 
รวม 36 206,640.00 33 200,000 3 9.09 6,640.00 3.32 59 593,175.00 -23 -38.98 -386,535.00 -65.16 

รวมแต่ต้นปี 380 2,119,521.47 311 1,800,000 69 22.19 319,521.47 17.75 645 4,372,272.10 -265 -41.09 -2,252,750.63 -51.52 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 98.65 ลิตร
- สุราแช่ จ านวน 1,928.00 ลิตร
- เครื่องต้มกลั่น  จ านวน 1 ถัง
- รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 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 334 1,839,800.00 302 1,783,800 32 10.60 56,000.00 3.14 468 2,939,021.49 -134 -28.63 -1,099,221.49 -37.40 
ยาสูบ 37 120,227.67 9 16,200 28 311.11 104,027.67 642.15 88 241,965.24 -51 -57.95 -121,737.57 -50.31 
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 5 155,703.00 5 #DIV/0! 155,703.00 #DIV/0! 87 1,184,505.37 -82 -94.25 -1,028,802.37 -86.86 

รวม 380 2,119,521.47 311 1,800,000 69 22.19 319,521.47 17.75 645 4,372,272.10 -265 -41.09 -2,252,750.63 -51.52 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564 รวม 380 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 377 รำย เป็นเงิน 3,524,202.45บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดีสุรา จ ำนวน 334 รำย เปรียบเทียบปรับ 331 รำย เป็นเงิน 3,058,000 บำท ส่งคลัง 1,839,800.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 37 รำย เปรียบเทียบปรับ 37 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 5 รำย เปรียบเทียบปรับ 5 รำย เป็นเงิน 259,505.00 บำท ส่งคลัง 155,703.00 บำท


