
ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 – 31 สิงหาคม 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 31 178,800.00 32 198,200 1- 3.13- 19,400.00- 9.79- 53 346,200.00 -22 -41.51 -167,400.00 -48.35 
ยาสูบ 3 5,250.00 1 1,800 2 200.00 3,450.00 191.67 7 27,399.55 -4 -57.14 -22,149.55 -80.84 
ไพ่ - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ 3 97,872.00 3 #DIV/0! 97,872.00 #DIV/0! 2 21,120.00 1 50.00 76,752.00 363.41
รวม 37 281,922.00 33 200,000 4 12.12 81,922.00 40.96 62 394,719.55 -25 -40.32 -112,797.55 -28.58 

รวมแต่ต้นปี 453 2,636,085.47 377 2,200,000 76 20.16 436,085.47 19.82 793 5,293,545.47 -340 -42.88 -2,657,460.00 -50.20 
พ้ืนท่ีล าปาง ส.ค. 34 175,050.00 33 200,000 1 3.03 24,950.00- 12.48- 71 443,239.10 -37 -52.11 -268,189.10 -60.51 
รวมแต่ต้นปี ล าปาง 445 2,360,766.47 377 2,200,000 68 18.04 160,766.47 7.31 793 5,293,545.47 -348 -43.88 -2,932,779.00 -55.40 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564 คดีของภาค+สตป. 8ราย เปรียบเทียบปรับ 458,865 ส่งคลงั 275,319

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 98.020 ลิตร - ยาเส้น 500 กรัม
- รถจ านวน 1 คัน - น้ ามัน 4,000.00 ลิตร



ผลการปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง
1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 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 396 2,218,400.00 366 2,180,200 30 8.20 38,200.00 1.75 593 3,770,271.00 -197 -33.22 -1,551,871.00 -41.16 
ยาสูบ 45 160,319.67 11 19,800 34 309.09 140,519.67 709.70 109 310,869.10 -64 -58.72 -150,549.43 -48.43 
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 8 253,575.00 8 #DIV/0! 253,575.00 #DIV/0! 89 1,205,625.37 -81 -91.01 -952,050.37 -78.97 

รวม 453 2,636,085.47 377 2,200,000 76 20.16 436,085.47 19.82 793 5,293,545.47 -340 -42.88 -2,657,460.00 -50.20 

ประเภทสินค้า

ผลการปราบปราม เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

จ ำนวนคดีตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – 31 สิงหำคม 2564 รวม 453 ราย (รวมสำยตรวจภำค 5 และสำยตรวจกรม)
เปรียบเทียบปรับ 450 รำย เป็นเงิน 4,395,142.45บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดีสุรา จ ำนวน 396 รำย เปรียบเทียบปรับ 393 รำย เป็นเงิน 3,699,000 บำท ส่งคลัง 2,218,400.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 45 รำย เปรียบเทียบปรับ 45 รำย เป็นเงิน 267,199.45 บำท ส่งคลัง 160,319.67บำท 
คดีไพ่ จ ำนวน 4 รำย เปรียบเทียบปรับ 4 รำย เป็นเงิน 6,318.00 บำท ส่งคลัง 3,790.80 บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 8 รำย เปรียบเทียบปรับ 8 รำย เป็นเงิน 422,625.00 บำท ส่งคลัง 253,575.00 บำท


