
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

เดือน มีนาคม 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     728,927.00      437,356.20         30     333,333.34       200,000.00       13 43.33 395,593.66 118.68 237,356.20 118.68
-    -                -                   -    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     728,927.00      437,356.20         30     333,333.34       200,000.00       13 43.33 395,593.66 118.68 237,356.20 118.68
รวมแต่ต้นปี 297   3,934,554.58    2,360,732.83       180   2,000,000.04    1,200,000.00    117 65.00 1,934,554.54 96.73 1,160,732.83 96.73

ประเภทคดี

ผลกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

พ.ร.บ ภำษี
สรรพสำมิต 
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกลาง
- สุรากลั่น จ านวน 400.650 ลิตร - บุหรี่ 13 ซอง ยาเส้น 4,200 กรัม
- รถจักรยานยนต์ 2 คัน

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ  สนง. ภาค และ กรมสรรพสามิต
- จบักมุ 5 คดี เปรียบเทียบปรับ 165,200 บาท
ของกลาง : 1.สุรากลัน่ 44.500 ลิตร   2. สุราแช่ 4,230 ลิตร 

3. เคร่ืองตม้กลัน่สุรา 2 ชุด 4. รถจกัรยานยนต ์4 คนั



ผลการปราบปราม
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(แยกตามสินค้าล าปาง)

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2565

จ ำนวนคดีพื้นที่ล ำปำงตั้งแต่ ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 รวม 276 ราย 
เปรียบเทียบปรับ 271 รำย เป็นเงิน 3,127,138.58 บำท เงินส่งคลัง 1,876,283.22 ไม่พบผู้กระท ำผิด 3 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดีสุรา จ ำนวน  210 รำย เปรียบเทียบปรับ 206 รำย เป็นเงิน 2,226,000.00 บำท ส่งคลัง 1,335,600.00 บำท
ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 2 รำย ฟ้องศำล 2 รำย
คดียาสูบ จ ำนวน 62 รำย เปรียบเทียบปรับ 61 รำย เป็นเงิน 777,138.58 บำท ส่งคลัง 466,283.22 บำท ไม่พบตัวผู้กระท ำผิด 1รำย
คดีไพ่  จ ำนวน - รำย เปรียบเทียบปรับ - รำย เป็นเงิน - บำท ส่งคลัง - บำท 
คดีอื่น ๆ จ ำนวน 4 รำย เปรียบเทียบปรับ 4 รำย เป็นเงิน 124,000.00 บำท ส่งคลัง 74,400.00 บำท

คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง คดี ส่งคลัง

รำย บำท รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ รำย บำท รำย ร้อยละ บำท ร้อยละ
สุรำ 210 1,335,600.00 174 1,192,800 36 20.69 142,800.00 11.97 248 1,378,400.00 -38 -15.32 -42,800.00 -3.11 
ยำสูบ 62 466,283.22 6 7,200 56 933.33 459,083.22 6,376.16 34 112,697.67 28 82.35 353,585.55 313.75
ไพ่ - 100.00 - 100.00 4 3,790.80 -4 -100.00 -3,790.80 -100.00 

อ่ืน ๆ 4 74,400.00 4 #DIV/0! 74,400.00 #DIV/0! 3 142,647.00 1 33.33 -68,247.00 -47.84 
รวม 276 1,876,283.22 180 1,200,000 96 53.33 676,283.22 56.36 289 1,637,535.47 -13 -4.50 238,747.75 14.58

ประเภทสินค้ำ

ผลกำรปรำบปรำม เป้ำหมำย เทียบกับเป้ำหมำย เดือนน้ีปีก่อน เทียบกับเดือนน้ีปีก่อน

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


