
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน สิงหาคม 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)

37     405,691.94      245,415.16         30     333,333.34       200,000.00       7 23.33 72,358.60 21.71 45,415.16 22.71
-    -                -                   -    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 37     405,691.94      245,415.16         30     333,333.34       200,000.00       7 23.33 72,358.60 21.71 45,415.16 22.71
รวมแต่ต้นปี 517   6,684,716.19    4,017,829.80      330   3,666,666.74    2,200,000.00    187 56.67 3,018,049.45 82.31 1,817,829.80 82.63

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 48.490 ลิตร  สุราแช่ 510.000 ลิตร
- บุหรี่   36 ซอง ยาเส้น 60,300.00 กรัม 

ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ  สนง. ภาค และ กรมสรรพสามิต
- จบักมุ - คดี เปรียบเทียบปรับ - บาท
ของกลาง : -



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 สิงหาคม 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 สิงหำคม 2565 รวม 6,684,716.19 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 517 รำย เป็นเงิน 6,684,716.19 บำท เงินส่งคลัง 4,017,829.80 ไม่พบผู้กระท ำผิด 4 รำย ฟ้องศำล 5 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  391 รำย เปรียบเทียบปรับ 386 รำย เป็นเงิน 4,291,631.52 บำท ส่งคลัง 2,584,978.91 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 106 รำย เปรียบเทียบปรับ 104 รำย เป็นเงิน 1,589,302.67 บำท ส่งคลัง 953,581.68 บำท 
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดไีพ่  จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดีอื่น ๆ จ ำนวน 20 รำย เปรียบเทียบปรับ 18 รำย เป็นเงิน 798,782.00 บำท ส่งคลัง 479,269.21 บำท ศำล 2 รำย

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 391 2,584,978.91 319 2,186,800 72 22.57 398,178.91 18.21 396 2,218,400.00 -5 -1.26 366,578.91 16.52
ยำสูบ 106 953,581.68 11 13,200 95 863.64 940,381.68 7,124.10 45 160,319.67 61 135.56 793,262.01 494.80
ไพ่ - 100.00 - 100.00 4 3,790.80 -4 -100.00 -3,790.80 -100.00 

อ่ืน ๆ 20 479,269.21 20 #DIV/0! 479,269.21 #DIV/0! 8 253,575.00 12 150.00 225,694.21 89.00
รวม 517 4,017,829.80 330 2,200,000 187 56.67 1,817,829.80 82.63 453 2,636,085.47 64 14.13 1,381,744.33 52.42

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

คดี +/- ส่งคลัง +/- คดี +/- ส่งคลัง +/-
หน่วย: ราย, บาท


