
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านปราบปราม
และงานด้านนโยบายที่ส าคญั

ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 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)

52     674,568.50      404,741.10         30     333,333.34       200,000.00       22 73.33 341,235.16 102.37 204,741.10 102.37
-    -                -                   -    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 52     674,568.50      404,741.10         30     333,333.34       200,000.00       22 73.33 341,235.16 102.37 204,741.10 102.37
รวมแต่ต้นปี 254   3,205,627.58    1,923,376.63       150   1,666,666.88    1,000,000.00    104 69.33 1,538,960.70 92.34 923,376.63 92.34

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลางพ้ืนที่ล าปาง
- สุรากลั่น จ านวน 48.060 ลิตร
- บุหรี่ 590 ซอง ยาเส้น 1,500 กรัม

หมายเหตุ พื้นที่ล าปางมี 46 คดี
เปรียบเทียบปรับ 517,858.50บาท ส่งคลัง 310,715.10 บาท

ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของกลางภาคและสตป.
- สุรากลั่น จ านวน 7.550 ลิตร
- น้ ามันเบนซิล 2,500 ลิตร
- รถจักรยานยนต์ 1 คัน 

หมายเหตุ สตป.+ภาค มี 6 คดี
เปรียบเทียบปรับ 156,710.00 บาท ส่งคลัง 94,026.00 บาท



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 28 กุมภำพันธ์ 2565 รวม 238 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 238 รำย เป็นเงิน 3,205,627.58 บำท ไมพ่บผู้กระท ำผิด 1 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดีสุรา จ ำนวน 178 รำย เปรียบเทียบปรับ 176 รำย เป็นเงิน 1,783,000.00 บำท ส่งคลัง 1,069,800.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด -รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดยีาสูบ จ ำนวน 58 รำย เปรียบเทียบปรับ 57 รำย เป็นเงิน 754,411.58 บำท ส่งคลัง 452,647.03 บำท ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1รำย
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 178 1,069,800.00 145 994,000 33 22.76 75,800.00 7.63 207 1,122,800.00 -29 -14.01 -53,000.00 -4.72 
ยำสูบ 58 452,647.03 5 6,000 53 1,060.00 446,647.03 7,444.12 28 98,882.67 30 107.14 353,764.36 357.76
ไพ่ - 100.00 - 100.00 2 1,544.40 -2 -100.00 -1,544.40 -100.00 

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 238 1,538,047.03 150 1,000,000 88 58.67 538,047.03 53.80 239 1,358,674.07 -1 -0.42 179,372.96 13.20

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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

หน่วย: ราย, บาท


