
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน ตุลาคม 2564  หน่วย : บาท,ราย

คดี เปรียบเทียบปรับ เงินน ำส่งคลัง คดี เปรียบเทียบปรับ เงินน ำส่งคลัง คดี ร้อยละ ค่ำปรับ ร้อยละ เงินส่งคลัง ร้อยละ

(รำย) (บำท) (บำท) (รำย) (บำท) (บำท) (รำย) (บำท) (บำท)

35     342,046.56      205,227.94         30     333,333.34       200,000.00       5 16.67 8,713.22 2.61 5,227.94 2.61
-    -                -                   -    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-    -                -                   -    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-    -                -                   -    -                -                0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 35     342,046.56      205,227.94         30     333,333.34       200,000.00       5 16.67 8,713.22 2.61 5,227.94 2.61
รวมแต่ต้นปี 35     342,046.56      205,227.94         30     333,333.34       200,000.00       5 16.67 8,713.22 2.61 5,227.94 2.61

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 56.920 ลิตร สุรายาดอง จ านวน 0.900 ลิตร
- บุหรี่ 4 ซอง ยาเส้น 600 กรัม
- รถจ านวน 3 คัน

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้า)

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 30 154,200.00 29 198,800 1 3.45 44,600.00- 22.43- 38 184,600.00 -8 -21.05 -30,400.00 -16.47 
ยำสูบ 2 5,994.34 1 1,200 1 100.00 4,794.34 399.53 5 11,362.50 -3 -60.00 -5,368.16 -47.24 
ไพ่ - 100.00 - 100.00 0 0.00 0.00 0.00
อ่ืน ๆ 3 45,033.60 3 #DIV/0! 45,033.60 #DIV/0! 3 100.00 45,033.60 100.00

รวม 35 205,227.94 30 200,000 5 16.67 5,227.94 2.61 43 195,962.50 -8 -18.60 9,265.44 4.73

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 30 ตุลำคม 2564 รวม 35 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 35 รำย เป็นเงิน 342,046.56 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย ฟ้องศำล - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 30 รำย เปรียบเทียบปรับ 30 รำย เป็นเงิน 257,000.00 บำท ส่งคลัง 154,200.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด -รำย ฟ้องศำล - รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 2 รำย เปรียบเทียบปรับ 2 รำย เป็นเงิน 9,990.56 บำท ส่งคลัง 5,994.34 บำท 
คดีไพ่ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 3 รำย เปรียบเทียบปรับ 3 รำย เป็นเงิน 75,056.00 บำท ส่งคลัง 45,033.60 บำท


