
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน พฤษภาคม 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)

51     782,306.05      469,383.63         30     333,333.34       200,000.00       21 70.00 448,972.71 134.69 269,383.63 134.69
-    -                -                   -    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 51     782,306.05      469,383.63         30     333,333.34       200,000.00       21 70.00 448,972.71 134.69 269,383.63 134.69
รวมแต่ต้นปี 381   5,148,704.63    3,089,222.86      240   2,333,333.38    1,400,000.00    141 58.75 2,815,371.25 120.66 1,689,222.86 120.66

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 350.300 ลิตร  สุรากลั่นผสมตัวยาสมุนไพร 4.200 ลิตร 
- บุหรี่   523 ซอง ยาเส้น 6,500.00 กรัม 

ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ  สนง. ภาค และ กรมสรรพสามิต
- จบักมุ 4 คดี เปรียบเทียบปรับ 175,003.20 บาท
ของกลาง : รถจกัรยานยนต ์2 คนั บุหร่ี 293 ซอง รถยนต ์1 คนั



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 พฤษภำคม 2565 รวม 3,089,222.86 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 381 รำย เป็นเงิน 5,148,704.63 บำท เงินส่งคลัง 3,089,222.86 ไม่พบผู้กระท ำผิด 4 รำย ฟ้องศำล 3 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  289 รำย เปรียบเทียบปรับ 284 รำย เป็นเงิน 3,172,000.00 บำท ส่งคลัง 1,903,200.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 75 รำย เปรียบเทียบปรับ 75 รำย เป็นเงิน 1,231,778.63 บำท ส่งคลัง 739,067.25 บำท ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1รำย
คดีไพ่  จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดีอื่น ๆ จ ำนวน 17 รำย เปรียบเทียบปรับ 16 รำย เป็นเงิน 744,926.00 บำท ส่งคลัง 446,955.61 บำท ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1รำย

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 289 1,903,200.00 232 1,590,400 57 24.57 312,800.00 19.67 299 1,638,800.00 -10 -3.34 264,400.00 16.13
ยำสูบ 75 739,067.25 8 9,600 67 837.50 729,467.25 7,598.62 37 120,227.67 38 102.70 618,839.58 514.72
ไพ่ - 100.00 - 100.00 4 3,790.80 -4 -100.00 -3,790.80 -100.00 

อ่ืน ๆ 17 446,955.61 17 #DIV/0! 446,955.61 #DIV/0! 4 150,063.00 13 325.00 296,892.61 197.85
รวม 381 3,089,222.86 240 1,600,000 141 58.75 1,489,222.86 93.08 344 1,912,881.47 37 10.76 1,176,341.39 61.50

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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


