
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน เมษายน 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)

33     431,844.00      259,106.40         30     333,333.34       200,000.00       3 10.00 98,510.66 29.55 59,106.40 29.55
-    -                -                   -    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 33     431,844.00      259,106.40         30     333,333.34       200,000.00       3 10.00 98,510.66 29.55 59,106.40 29.55
รวมแต่ต้นปี 330   4,366,398.58    2,619,839.23       210   2,333,333.38    1,400,000.00    120 57.14 2,033,065.20 87.13 1,219,839.23 87.13

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 1.300 ลิตร  สุราแช่ จ านวน  680.000 ลิตร 
- เครื่องต้มกลั่นสุรา 1 ชุด
- บุหรี่   128    ซอง 

ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 2565

หมายเหตุ  สนง. ภาค และ กรมสรรพสามิต
- จบักมุ 1 คดี เปรียบเทียบปรับ 8,376.00 บาท
ของกลาง : รถจกัรยานยนต ์1 คนั



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 30 เมษำยน 2565 รวม 330 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 330 รำย เป็นเงิน 4,366,398.58 บำท เงินส่งคลัง 2,619,839.23 ไม่พบผู้กระท ำผิด 4 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  252 รำย เปรียบเทียบปรับ 246 รำย เป็นเงิน 2,718,500.00 บำท ส่งคลัง 1,631,100.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 64 รำย เปรียบเทียบปรับ 64 รำย เป็นเงิน 930,772.58 บำท ส่งคลัง 558,463.63 บำท ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1รำย
คดีไพ่  จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดีอื่น ๆ จ ำนวน 14 รำย เปรียบเทียบปรับ 14 รำย เป็นเงิน 717,126.00 บำท ส่งคลัง 430,275.60 บำท

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 252 1,631,100.00 203 1,391,600 49 24.14 239,500.00 17.21 270 1,488,200.00 -18 -6.67 142,900.00 9.60
ยำสูบ 64 558,463.63 7 8,400 57 814.29 550,063.63 6,548.38 35 115,127.67 29 82.86 443,335.96 385.08
ไพ่ - 100.00 - 100.00 4 3,790.80 -4 -100.00 -3,790.80 -100.00 

อ่ืน ๆ 14 430,275.60 14 #DIV/0! 430,275.60 #DIV/0! 3 142,647.00 11 366.67 287,628.60 201.64
รวม 330 2,619,839.23 210 1,400,000 120 57.14 1,219,839.23 87.13 312 1,749,765.47 18 5.77 870,073.76 49.73

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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


