
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านปราบปราม
และงานด้านนโยบายที่ส าคญั

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน พฤศจิกายน 2564 (รวมภาค สตป.) 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)

41     365,100.38      219,060.23         30     333,333.34       200,000.00       11 36.67 31,767.04 9.53 19,060.23 9.53
-    -                -                   -    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 41     365,100.38      219,060.23         30     333,333.34       200,000.00       11 36.67 31,767.04 9.53 19,060.23 9.53
รวมแต่ต้นปี 75     707,146.94      424,288.17         60     666,666.68      400,000.00       15 25.00 40,480.26 6.07 24,288.17 6.07

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 46.250 ลิตร สุราแช่ จ านวน 20 ลิตร
- บุหรี่ 155 ซอง ยาเส้น 4,100 กรัม
- รถจักรยานยนต์จ านวน  1 คัน 
- รถยนต์ จ านวน 1 คัน

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2564



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้า)เฉพาะพ้ืนที่ล าปาง

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 28 140,400.00 29 198,800 1- 3.45- 58,400.00- 29.38- 43 247,800.00 -15 -34.88 -107,400.00 -43.34 
ยำสูบ 10 68,580.23 1 1,200 9 900.00 67,380.23 5,615.02 4 9,600.00 6 150.00 58,980.23 614.38
ไพ่ - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

อ่ืนๆ 1 4,080.00 1 #DIV/0! 4,080.00 #DIV/0! 1 44,496.00 0 0.00 -40,416.00 -90.83 
รวม 39 213,060.23 30 200,000 9 30.00 13,060.23 6.53 48 301,896.00 -9 -18.75 -88,835.77 -29.43 

รวมแต่ต้นปี 70 378,174.57 60 400,000 10 16.67 21,825.43- 5.46- 91 497,858.50 -21 -23.08 -119,683.93 -24.04 

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 คดีของภาค+สตป. 6 ราย เปรียบเทียบปรับ 76,856.00 ส่งคลงั 46,113.60

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 30 พฤศจิกำยน 2564 รวม 70 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 70 รำย เป็นเงิน 630,290.94 บำท ไม่พบผู้กระท ำผิด - รำย ฟ้องศำล - รำย
คดีสุรา จ ำนวน 56 รำย เปรียบเทียบปรับ 56 รำย เป็นเงิน 480,000.00 บำท ส่งคลัง 288,000.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด -รำย ฟ้องศำล - รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 12 รำย เปรียบเทียบปรับ 12 รำย เป็นเงิน 124,290.94 บำท ส่งคลัง 74,574.57 บำท 
คดไีพ่ จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดอีื่น ๆ จ ำนวน 2 รำย เปรียบเทียบปรับ 2 รำย เป็นเงิน 26,000.00 บำท ส่งคลัง 15,600.00 บำท


