
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านปราบปราม
และงานด้านนโยบายที่ส าคญั

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน ธันวาคม 2564 (เฉพาะพ้ืนที่ล าปาง) 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)

67     703,736.94      422,242.23         30     333,333.34       200,000.00       37 123.33 370,403.60 111.12 222,242.23 111.12
-    -                -                   -    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 67     703,736.94      422,242.23         30     333,333.34       200,000.00       37 123.33 370,403.60 111.12 222,242.23 111.12
รวมแต่ต้นปี 137   1,334,027.88    800,416.80         90     1,000,000.02    600,000.00       47 52.22 334,027.86 33.40 200,416.80 33.40

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 98.750 ลิตร
- บุหรี่ 476 ซอง ยาเส้น 3,240 กรัม

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้า)เฉพาะพ้ืนที่ล าปาง

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 ธันวำคม 2564 รวม 137 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 136 รำย เป็นเงิน 1,334,027.88 บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด - รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดีสุรา จ ำนวน 103 รำย เปรียบเทียบปรับ 102 รำย เป็นเงิน 906,000.00 บำท ส่งคลัง 543,600.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด -รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 32 รำย เปรียบเทียบปรับ 32 รำย เป็นเงิน 402,027.88 บำท ส่งคลัง 241,216.80 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

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 103 543,600.00 87 596,400 16 18.39 52,800.00- 8.85- 125 665,200.00 -22 -17.60 -121,600.00 -18.28 
ยำสูบ 32 241,216.80 3 3,600 29 966.67 237,616.80 6,600.47 13 31,762.50 19 146.15 209,454.30 659.44
ไพ่ - 100.00 - 100.00 0 0.00 0.00 0.00
อ่ืน ๆ 2 15,600.00 2 #DIV/0! 15,600.00 #DIV/0! 2 135,447.00 0 0.00 -119,847.00 -88.48 

รวม 137 800,416.80 90 600,000 47 52.22 200,416.80 33.40 140 832,409.50 -3 -2.14 -31,992.70 -3.84 

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท


