
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน กรกฎาคม 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)

43     414,269.50      252,561.70         30     333,333.34       200,000.00       13 43.33 80,936.16 24.28 52,561.70 26.28
-    -                -                   -    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 43     414,269.50      252,561.70         30     333,333.34       200,000.00       13 43.33 80,936.16 24.28 52,561.70 26.28
รวมแต่ต้นปี 480   6,274,024.25    3,772,414.64       300   3,333,333.40    2,000,000.00    180 60.00 2,940,690.85 88.22 1,772,414.64 88.62

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 88.630 ลิตร  สุราแช่ 1,415.000 ลิตร
- บุหรี่   26 ซอง ยาเส้น 5,100.00 กรัม 
- รถจักรยายยนต์ 3 คัน

ข้อมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2565

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



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 กรกฎำคม 2565 รวม 6,274,024.25 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 480 รำย เป็นเงิน 6,274,024.25 บำท เงินส่งคลัง 3,772,414.64 ไม่พบผู้กระท ำผิด 4 รำย ฟ้องศำล 5 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  359 รำย เปรียบเทียบปรับ 354 รำย เป็นเงิน 3,964,131.52 บำท ส่งคลัง 2,386,478.91 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 101 รำย เปรียบเทียบปรับ 99 รำย เป็นเงิน 1,511,110.73 บำท ส่งคลัง 906,666.52 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 359 2,386,478.91 290 1,988,000 69 23.79 398,478.91 20.04 365 2,039,600.00 -6 -1.64 346,878.91 17.01
ยำสูบ 101 906,666.52 10 12,000 91 910.00 894,666.52 7,455.55 42 155,069.67 59 140.48 751,596.85 484.68
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! 5 155,703.00 15 300.00 323,566.21 207.81
รวม 480 3,772,414.64 300 2,000,000 180 60.00 1,772,414.64 88.62 416 2,354,163.47 64 15.38 1,418,251.17 60.24

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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


