
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน มิถุนายน 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)

56     711,050.12      430,630.08         30     333,333.34       200,000.00       26 86.67 377,716.78 113.32 230,630.08 115.32
-    -                -                   -    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 56     711,050.12      430,630.08         30     333,333.34       200,000.00       26 86.67 377,716.78 113.32 230,630.08 115.32
รวมแต่ต้นปี 437   5,859,754.75    3,519,852.94       270   3,000,000.06    1,800,000.00    167 61.85 2,859,754.69 95.33 1,719,852.94 95.55

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 268.830 ลิตร  สุรากลั่นผสมตัวยาสมุนไพร 1.000 ลิตร สุราแช่ 120.000 ลิตร
- บุหรี่   357 ซอง ยาเส้น 40,210.00 กรัม 

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565

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



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 มิถุนำยน 2565 รวม 5,859,754.75 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 437 รำย เป็นเงิน 5,859,754.75 บำท เงินส่งคลัง 3,519,852.94 ไม่พบผู้กระท ำผิด 4 รำย ฟ้องศำล 4 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  328 รำย เปรียบเทียบปรับ 324 รำย เป็นเงิน 3,641,500.00 บำท ส่งคลัง 2,188,900.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 92 รำย เปรียบเทียบปรับ 90 รำย เป็นเงิน 1,473,328.75 บำท ส่งคลัง 883,997.33 บำท 
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1 รำย ฟ้องศำล 1 รำย
คดไีพ่  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 ศำล 2 รำย

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 328 2,188,900.00 261 1,789,200 67 25.67 399,700.00 22.34 334 1,839,800.00 -6 -1.80 349,100.00 18.97
ยำสูบ 92 883,997.33 9 10,800 83 922.22 873,197.33 8,085.16 37 120,227.67 55 148.65 763,769.66 635.27
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! 5 155,703.00 12 240.00 291,252.61 187.06
รวม 437 3,519,852.94 270 1,800,000 167 61.85 1,719,852.94 95.55 380 2,119,521.47 57 15.00 1,400,331.47 66.07

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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


