
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านปราบปราม
และงานด้านนโยบายที่ส าคญั

ประจ าเดือน มกราคม 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน มกราคม 2565 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)

56     719,925.20      431,955.13         30     333,333.34       200,000.00       26 86.67 386,591.86 115.98 231,955.13 115.98
-    -                -                   -    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 56     719,925.20      431,955.13         30     333,333.34       200,000.00       26 86.67 386,591.86 115.98 231,955.13 115.98
รวมแต่ต้นปี 202   2,531,059.08    1,518,635.53       120   1,333,333.54    800,000.00      82 68.33 1,197,725.54 89.83 718,635.53 89.83

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 294.850 ลิตร สุราแช่ จ านวน 405.000 ลิตร
- บุหรี่ 322 ซอง ยาเส้น 12,600 กรัม
- รถจักรยานยนต์ 3 คัน

ข้อมูล ณ วันที่  31 มกราคม 2565

รายละเอียดของกลางภาค
1.รถจกัรยานยนต ์ จ านวน 3 คนั เปรียบ 8,400 บาท ส่งคลงั 5,040 บาท



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้า)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 มกราคม 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 มกรำคม 2565 รวม 202 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 200 รำย เป็นเงิน 2,531,059.08 บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด - รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดีสุรา จ ำนวน 145 รำย เปรียบเทียบปรับ 143 รำย เป็นเงิน 1,465,000.00 บำท ส่งคลัง 879,000.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด -รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 50 รำย เปรียบเทียบปรับ 50 รำย เป็นเงิน 663,803.08 บำท ส่งคลัง 398,281.93 บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 7 รำย เปรียบเทียบปรับ 7 รำย เป็นเงิน 402,256.00 บำท ส่งคลัง 241,353.60 บำท

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 145 879,000.00 116 795,200 29 25.00 83,800.00 10.54 165 902,800.00 -20 -12.12 -23,800.00 -2.64 
ยำสูบ 50 398,281.93 4 4,800 46 1,150.00 393,481.93 8,197.54 19 48,562.50 31 163.16 349,719.43 720.14
ไพ่ - 100.00 - 100.00 0 0.00 0.00 0.00
อ่ืน ๆ 7 241,353.60 7 #DIV/0! 241,353.60 #DIV/0! 2 135,447.00 5 250.00 105,906.60 78.19

รวม 202 1,518,635.53 120 800,000 82 68.33 718,635.53 89.83 186 1,086,809.50 16 8.60 431,826.03 39.73

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท


