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ระเบียบกรมสรรพสามิต
วาดวยการควบคุมสถานที่ทําสุราชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามขอ ๒๐ แหงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหาร
งานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓) ลงวัน ที่ ๑๒ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๙ แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการทําและการเสียภาษี
สุรากลั่นชุมชนและสุราแชชุมชนไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุมสถานที่ทําสุราชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวัน นับแตวันออกประกาศ
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บทนิยาม
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“สถานที่ทําสุรา” หมายความวา สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชน หรือสถานที่ทําสุราแชชุมชน ซึ่งเปน
โรงงานสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา และใหหมายความรวมถึง ผูแทน
หรือตัวแทนผูไดรับใบอนุญาตทําสุราดวย
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หมวด ๒
สถานที่ทําสุรา เครื่องกลั่นสุราและภาชนะที่ใชในสถานที่ทําสุรา
ขอ ๖ สถานที่ทําสุราตองเปนไปตามแบบแปลนแผนผังที่ผูรับอนุญาตยื่นพรอมคําขออนุญาต
กอสรางสถานที่ทําสุราและไดรับอนุญาตแลว หากภายหลังประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน
แผนผังสถานที่ทําสุรา จะตองขออนุญาตตอสรรพสามิตพื้นที่ ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่
ทําสุราตั้งอยูเปนการลวงหนา เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะดําเนินการได
ขอ ๗ กรณีการทําสุรากลั่น ชุมชน ผูรับอนุญาตตองติดตั้งเครื่องกลั่น สุราภายในสถานที่
ทําสุราอยางมั่นคงถาวร
ขอ ๘ ภาชนะที่ใ ชรับน้ําสุราที่กลั่น ได ภาชนะที่ใ ชเก็บน้ําสุ ราและภาชนะที่ใ ชปรุงแต ง
แรงแอลกอฮอลสุรา ตองมีรูปทรงถาวรและสามารถตรวจสอบปริมาตรความจุได โดยผูรับอนุญาต
ตองทําเครื่องหมายแสดงระดับของปริม าตรความจุของภาชนะใหเห็น ชัด เจนทุก ๆ ภาชนะ ทั้ง นี้
หามมิใหบรรจุน้ําสุราในถุงพลาสติก หรือภาชนะอื่นใดที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา ๒๐ ลิตร
หมวด ๓
การทําบัญชีและงบเดือน
ขอ ๙ เมื่อมีการนําวัตถุดิบที่ใชในการทําสุราเขามาในสถานที่ทําสุรา หรือมีการนําวัตถุดิบ
ไปใชในการทําสุรา ใหผูรับอนุญาตลงรายการไวในบัญชีรับ-จายวัตถุดิบ ตามแบบ สช 101
ขอ ๑๐ ในการหมักสา การกลั่นสุราและการจายสุราเพื่อบรรจุภาชนะ ใหผูรับอนุญาตระบุ
รายการตาง ๆ ไวในบันทึกการทําสุราประจําวัน
กรณีการทําสุรากลั่น ใหผูรับอนุญาตบันทึกการทําสุราประจําวัน ตามแบบ สช 102 ก
กรณีการทําสุราแช ใหผูรับอนุญาตบันทึกการทําสุราประจําวัน ตามแบบ สช 102 ช
ขอ ๑๑ ใหผูรับอนุญาตบันทึกการรับ-จายสุราที่บรรจุภาชนะและปดแสตมปแลว ตามแบบ
สช 103
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ขอ ๑๒ การลงบัญชี ควบคุมการทําสุราตามแบบและขั้น ตอนตาง ๆ ในขบวนการทําสุร า
ผูรับอนุญาตตองดําเนินการใหแ ลวเสร็จภายใน ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น และตองเก็บบัญชีไว
ในสถานที่ทําสุราไมนอยกวา ๕ ป เพื่อใหเจาหนาที่สรรพสามิตตรวจสอบได
ขอ ๑๓ ผู รั บ อนุ ญ าตต อ งรายงานงบเดื อ นการทํ า สุ ร าตามแบบ สช 104 ทุ ก เดื อ น
ตอสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ขอ ๑๔ แบบบัญชีตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้
หมวด ๔
การควบคุมแสตมปสุราและการปดแสตมปสุรา
ขอ ๑๕ ใหผูรับอนุญาตชําระภาษีสุรา และรับแสตมปสุราไปปดภาชนะบรรจุสุราตามจํานวน
ที่ใชปดภาชนะบรรจุสุราไดหมดในคราวเดียว โดยไมมีแสตมปคงเหลือเก็บไวที่สถานที่ทําสุรา
การปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุรา ใหกระทําภายในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๖ ในการปดแสตมปสุรา ใหใ ชกาวทาหลังดวงแสตมปใ หเต็มดวง แลวปดครอม
ปากภาชนะบรรจุอยางแนบแนนสนิทจนไมสามารถแกะลอกได และอยูในสภาพที่ดวงแสตมปจะตอง
ถูกทําลายทันทีเมื่อเปดภาชนะบรรจุสุรานั้น ในกรณีภาชนะบรรจุสุราเปนขวด ใหปดแสตมปครอม
บนฝาหรือจุกขวด โดยใหชายแสตมปทั้งสองขางปดทาบลงมาที่คอขวด
ขอ ๑๗ ใหผูรับอนุญาตขีดฆาแสตมปสุราในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ โดยใช
เครื่องหมายที่เจาพนักงานสรรพสามิตกําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดเครื่องหมาย
ขีดฆาแสตมปสุราสําหรับแสตมปสุราที่นําไปปดภาชนะบรรจุสุราแชและผลิตภัณฑ และสุรากลั่นชุมชน
ขอ ๑๘ หามมิใ หมีการนําเอาแสตมปสุราที่ไมเต็มดวงหรือมีสภาพคลายผานการใชแ ลว
มาใชปดภาชนะบรรจุสุรา
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๙ เพื่ อ ใหก ารปฏิ บั ติ เป น ไปตามระเบี ยบโดยเคร งครั ด ให สรรพสามิ ต พื้น ที่ ห รื อ
เจาหนาที่ที่สรรพสามิตพื้นที่มอบหมายมีหนาที่ตรวจสถานที่ทําสุรา โดยใชหลักบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
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ขอ ๒๐ ในการตรวจสถานที่ทําสุราตามขอ ๑๙ ใหผูตรวจจดบันทึกผลการตรวจในสมุดบันทึก
การตรวจตามแบบแนบทายระเบียบนี้ โดยใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับ
ผูรับอนุญาตรายนั้น ๆ และใหผูรับอนุญาตลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจทุกครั้งดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โยธิน วิมกุ ตายน
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

(3)
ว.ด.ป.

บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายวัตถุดิบ
ชื่อสถานที่ทําสุรา.(1).....................................................................
ชนิดวัตถุดิบหลัก.(2)..................................
หนวย..............................(ก.ก.,ลิตร)
(4)
(5)
(6)
(7)
รายการ
หลักฐาน
รับ
จาย

รวม

สช 101

(8)
คงเหลือ

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 101
บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายวัตถุดิบ
(1) “ชือ่ สถานที่ทําสุรา”

(2) “ชนิดวัตถุดิบหลัก”
(3) “ว.ด.ป.”

(4) “รายการ”
(5) “หลักฐาน”
(6) “รับ”
(7) “จาย”
(8) “คงเหลือ”

หมายถึง ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สุราไทย จํากัด
หจก.สุราไทย จํากัด สหกรณสุราไทยจํากัด กลุมเกษตรกรสุราไทย
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย เปนตน
หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช เชน ขาวเหนียว กระเจี๊ยบ องุน เปนตน
หมายถึง วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันทึกบัญชีทุกวัน
หากไมมีรายการใดเกิดขึ้น ใหใชเครื่องหมาย “ - ” เพื่อแสดงวา
ไมมีรายการในวันนั้น
หมายถึง รายการซื้อหรือรับวัตถุดิบเขาสถานที่ทําสุรา และการเบิก
จายวัตถุดิบไปใชทําสุรา
หมายถึง เอกสารแสดงถึงการไดมาของวัตถุดิบหลักที่รับ เชน
เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของที่มากับวัตถุดิบหลักนั้น
หมายถึง จํานวนของวัตถุดิบหลักที่รับ
หมายถึง จํานวนของวัตถุดิบที่จายไปทําสุรา
หมายถึง จํานวนของวัตถุดิบที่คงเหลือในวันนั้น โดยนํายอด
คงเหลือของวันกอนหนามาบวกกับจํานวนรับ แลวหักดวยจํานวนจาย

(2)
ว.ด.ป.

(3)
การหมักสา
จํานวน
ปริมาณตอ
ภาชนะ(โอง,ถัง) ภาชนะ(ลิตร)

(4)
การกลั่นสุรา
น้ําสุราที่กลั่นได
ปริมาณ(ลิตร)

บันทึกการทําสุรากลั่นชุมชนประจําวัน
ชื่อสถานที่ทําสุรา.(1)............................................................
(5) การบรรจุภาชนะ
ชื่อสุรา

ขนาดบรรจุ
(ลิตร)

28 ดีกรี
(ขวด)

30 ดีกรี
(ขวด)

สช 102 ก

35 ดีกรี
(ขวด)

40ดีกรี
(ขวด)

หมายเหตุ

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 102 ก
บันทึกการทําสุรากลั่นชุมชนประจําวัน
(1) “ชือ่ สถานที่ทําสุรา”

(2) “ว.ด.ป.”

(3) “การหมักสา”

(4) “การกลั่นสุรา”
(5) “การบรรจุภาชนะ”

หมายถึง ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สุราไทย จํากัด
หจก.สุราไทย จํากัด สหกรณสุราไทยจํากัด กลุมเกษตรกรสุราไทย
จํากัด กลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย เปนตน
หมายถึง วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันรายการที่ทํา
ทุกวัน หากไมมีรายการ ใหใชเครือ่ งหมาย “ - ” เพือ่ แสดงวา
ไมมีรายการใดเกิดขึ้นในวันนั้น
หมายถึง จํานวนสุราที่หมักในวันนั้น โดยบันทึกเปนจํานวนและ
ขนาดภาชนะ เชน จํานวน 5 โอง ขนาดโองละ 100 ลิตร
หรือ จํานวน 5 ถัง ขนาดถังละ 200 ลิตร เปนตน
หมายถึง จํานวนน้ําสุราทีก่ ลั่นไดในวันนั้น โดยบันทึกปริมาณเปนลิตร
หมายถึง การจายน้ําสุราที่ปรุงแตงแรงแอลกอฮอลสําเร็จแลวไป
บรรจุภาชนะ เพื่อจําหนายโดยใหระบุชื่อสุรา ขนาดบรรจุ
และจํานวนที่บรรจุเปนขวดแยกตามชองแรงแอลกอฮอล

(2)
ว.ด.ป.

(3)
การหมัก
ชนิดสุรา/จํานวนภาชนะ/ปริมาณตอภาชนะ

(4)
น้ําสุราแชที่ทําได
และรอบรรจุ
ชนิด/ปริมาณ(ลิตร)

บันทึกการทําสุราแชชุมชนประจําวัน
ชื่อสถานที่ทําสุรา.(1)............................................................
(5) การบรรจุภาชนะ
ชนิดสุรา

ชื่อสุรา

แรงแอลกอฮอล ขนาดบรรจุ
(ดีกรี)
(ลิตร)

สช 102 ช

จํานวน
(ขวด)

หมายเหตุ

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 102 ช
บันทึกการทําสุราแชชุมชนประจําวัน
(1) “ชือ่ สถานที่ทําสุรา”

หมายถึง ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สุราไทย จํากัด
หจก.สุราไทย จํากัด สหกรณสุราไทยจํากัด กลุมเกษตรกรสุราไทย
จํากัด กลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย เปนตน
(2) “ว.ด.ป.”
หมายถึง วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันรายการที่ทําทุก
วัน หากไมมีรายการ ใหใชเครือ่ งหมาย “ - ” เพื่อแสดงวาไมมี
รายการใดเกิดขึ้นในวันนั้น
(3) “การหมัก”
หมายถึง จํานวนสุราที่เริ่มหมักในวันนั้น โดยบันทึกชนิดสุรา
จํานวนภาชนะ และขนาดภาชนะ เชน สาโท จํานวน 5 โอง โองละ
100 ลิตร ไวนเมา จํานวน 5 ถัง ถังละ 200 ลิตร ไวนองุน
จํานวน 5 ถัง ถังละ 1,000 ลิตร เปนตน
(4) “สุราแชที่ทําไดและรอบรรจุ” หมายถึง สุราที่หมักแช และปรุงแตงหรือกรองเปนสุราสําเร็จรูป
ไดในวันนั้น ใหบันทึกโดยระบุชนิดสุราและปริมาณเปนลิตร เชน
สาโท 200 ลิตร ไวนเมา 200 ลิตร ไวนองุน 200 ลิตร เปนตน
(5) “การบรรจุภาชนะ”
หมายถึง การจายน้ําสุราที่ปรุงแตงเปนสุราสําเร็จรูปแลวไปบรรจุ
ภาชนะเพื่อจําหนาย โดยใหระบุชื่อสุรา ขนาดบรรจุ และจํานวนที่
บรรจุ

บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายสุราที่บรรจุภาชนะและปดแสตมปแลว
สช 103
ชื่อสถานที่ทําสุรา.(1).....................................................................
ชนิดสุรา.................... ชื่อสุรา................................................................. แรงแอลกอฮอล............ดีกรี ขนาดบรรจุ..........................ลิตร
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ว.ด.ป.
รายการ
หลักฐาน
รับ
จาย
คงเหลือ
ใบเสร็จ/ใบขน
(ขวด)
(ขวด)
(ขวด)

รวม

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 103
บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายสุราที่บรรจุภาชนะและปดแสตมปแลว
(1) “ชือ่ สถานที่ทําสุรา”

(2) “ว.ด.ป.”

(3) “รายการ”
(4) “หลักฐาน”

(5) “รับ”
(6) “จาย”
(7) “คงเหลือ”

หมายถึง ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สุราไทย จํากัด
หจก.สุราไทย จํากัด สหกรณสุราไทยจํากัด กลุมเกษตรกรสุราไทย
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย เปนตน
หมายถึง วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันทึกบัญชีทุกวัน
หากไมมีรายการใดเกิดขึ้น ใหใชเครื่องหมาย “ - ” เพื่อแสดงวา
ไมมีรายการในวันนั้น
หมายถึง รายการรับสุราที่ปดแสตมป และรายการขนสุราออกจาก
สถานที่ทําสุรา
หมายถึง เลมที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินคาภาษี และเลมที่ เลขที่ใบขน
สุรา (กรณีใบขนสุรามีหลายใบใหระบุเลมที่ เลขที่ ใบเริ่มตน และ
ใบสุดทาย เชน 1/01-15 เปนตน)
หมายถึง จํานวนสุราที่ปดแสตมปในวันนั้น
หมายถึง จํานวนสุราที่ขนออกจากสถานที่ทําสุรา
หมายถึง จํานวนสุราที่ปดแสตมปแลวที่คงเหลือในวันนั้น โดยนํา
ยอดคงเหลือของวันกอนหนามาบวกกับจํานวนรับ แลวหักดวย
จํานวนจาย

สช 104

บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบ การทําสุรา สุราบรรจุภาชนะ และการขนออกจากสถานที่ทําสุรา เดือน…………………… พ.ศ…………

แผนที่…….

สถานที่ทําสุราชื่อ..............................................................… อําเภอ...................................จังหวัด............................
กลั่นชุมชน

1. วัตถุดิบ และการทําสุรา

แชชุมชน

(1) วัตถุดิบที่ใชไป
ประเภท
ลําดับที่

(3) น้ําสุราที่ทําได

(2) การหมัก
จํานวน
ระบุ

จํานวนภาชนะ
ระบุ

ขนาดภาชนะ

จํานวนน้ําสุราแชที่ทําได
หรือจํานวนน้ําสุราที่กลั่นได

(กก. หรือ ลิตร)

(โอง หรือ ถัง)

(ลิตร)

(ลิตร)

หมายเหตุ

2. การบรรจุภาชนะ และการขนออกจากสถานที่ทําสุรา
ชนิด ชื่อสุรา แรงแอลกอฮอล
ขนาดบรรจุ
รายการ
สุราที่ปดแสตมปแลว

ชนิดสุรา..............

ชนิดสุรา..............

ชนิดสุรา..............

ชนิดสุรา..............

ชนิดสุรา..............

ชนิดสุรา..............

ชื่อสุรา..............

ชื่อสุรา..............

ชื่อสุรา..............

ชื่อสุรา..............

ชื่อสุรา..............

ชื่อสุรา..............

แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

หนวย…………………

หนวย…………………

หนวย…………………

หนวย…………………

หนวย…………………

หนวย…………………

ขนาดบรรจุ................ลิตร

ขนาดบรรจุ................ลิตร

ขนาดบรรจุ................ลิตร

ขนาดบรรจุ................ลิตร

ขนาดบรรจุ................ลิตร

ขนาดบรรจุ................ลิตร

คงเหลือยกมาจากเดือนกอน
บวก จํานวนที่ปดแสตมปในเดือนนี้
รวม
หัก จํานวนที่ขนออกจากโรงงาน
คงเหลือสุราที่ปดแสตมปยกไปเดือนหนา
ลงชื่อ……………………………..………….
(…….……..………………………..)
วัน…….เดือน…………………พ.ศ………………

จํานวนแผนทั้งสิ้น………………แผน

ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา

ผูแทน

หมายเหตุ

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 104
บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบ การทําสุรา สุราบรรจุภาชนะและการขนออกจากสถานทีท่ ําสุรา
1. วัตถุดิบ และการทําสุรา
(1) “วัตถุดิบที่ใชไป”

(2) “การหมัก”

(3) “น้ําสุราที่ทาํ ได”

หมายถึง จํานวนวัตถุดิบที่ใชในการทําสุราทั้งสิ้นในเดือนนั้น โดยนํา
ยอดรวมทั้งเดือนจากแบบ สช 101 ชอง (7) มาบันทึก เชน
ชองประเภทระบุ “ขาวเหนียว” ชองจํานวนระบุ “ 200”
ชองหนวยระบุ “กิโลกรัม”
หมายถึง จํานวนสุราที่หมักไดทั้งสิ้นในเดือนนั้น โดยนํายอดรวมทั้ง
เดือนจากแบบ สช 102 ก หรือ สช 102 ช ชอง (3) แลวแตกรณี
มาบันทึก เชน ชองจํานวนภาชนะระบุ “100 โอง” ชองขนาด
ภาชนะระบุ “100 ลิตร” เปนตน
หมายถึง จํานวนน้ําสุราที่ทําไดพรอมบรรจุภาชนะในเดือนนั้น โดย
นํายอดรวมทั้งเดือนจากแบบ สช 102 ก หรือ สช 102 ช ชอง (4)
แลวแตกรณี มาบันทึกโดยระบุเปนจํานวนลิตร

2. การบรรจุภาชนะและการขนออกจากสถานที่ทําสุรา
ใหนําขอมูลจากบัญชี สช 103 มาบันทึก โดยแยกตามรายชนิดสุรา ชื่อสุรา และขนาดบรรจุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ชนิด
สุรา

แบบสมุดบันทึกการตรวจสถานที่ทําสุราชุมชน
สรุปขอมูลผูร ับอนุญาตทําสุราชุมชน
สหกรณ / กลุมเกษตรกร / องคกรเกษตรกร / บริษทั / หางหุนสวน / วิสาหกิจชุมชน
ชื่อ…………………………..……………………………….
ที่ตั้งสํานักงาน…………………………………………………...
ที่ตั้งสถานที่ทําสุรา………………………………………………..
ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน……………………………………………
วันที่ทําสัญญา…………………………………………………..
ชนิดสุราที่ไดรับอนุญาต .....สุราแชชุมชน...... สุรากลั่นชุมชน
รายการสุราที่ไดรับอนุญาตใหผลิตออกจําหนาย
ชื่อ
ดีกรี ภาชนะ ขนาด หนังสืออนุญาต ราคาขาย
ภาษีตอภาชนะ
บรรจุ
เลขที่ ว.ด.ป. ณ โรงงาน ตามมูลคา ตามปริมาณ

8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ว.ด.ป.

รายการ

หมายเหตุ ใหจัดทําสรุปขอมูลสวนนี้เปนหนาแรกของสมุดบันทึกการตรวจสถานที่ทําสุราชุมชน

บันทึกขอมูลการตรวจสถานที่ทําสุราชุมชน ครั้งที่........../พ.ศ. .............
วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................
1. การตรวจสอบวัตถุดิบ
ประเภท หนวย จํานวนคงเหลือ จํานวน
ผลตาง
วัตถุดิบ
ตามบัญชี
ตรวจนับได ขาดบัญชี เกินบัญชี

หมายเหตุ

2. การทําสุรา (ตั้งแตวันที่....เดือน................พ.ศ. .......ถึงวันที่....เดือน................พ.ศ. .......)
หมัก ว.ด.ป. ประเภท หนวย จํานวน จํานวนน้ําสุรา
สัดสวน
หมายเหตุ
ครั้งที่
วัตถุดิบ
ที่ใช
ที่ทําได
น้ําสุรา/วัตถุดิบ

3. การตรวจสอบสุรา
3.1 สุราที่ยังไมไดบรรจุภาชนะ
ชนิดสุรา
ชื่อ
ดีกรี
จํานวน
ตรวจนับได

3.2 สุราที่บรรจุภาชนะแลว
ชนิดสุรา
ชื่อ
ดีกรี จํานวนคงเหลือ
ตามบัญชี

หมายเหตุ

จํานวน
ผลตาง
ตรวจนับได ขาดบัญชี เกินบัญชี

หมายเหตุ

4. การตรวจสภาพของสถานที่ทําสุรา
4.1 สภาพของสถานที่ทําสุรา
ถูกตองตรงตามที่ขออนุญาต
ไมถูกตอง เพราะ......................................................................
4.2 เครื่องจักรอุปกรณที่ใชทําสุรา
ถังหมัก ขนาด...................................จํานวน..............................
เครื่องกลั่นสุรา .................................จํานวน..............................
เครื่องบรรจุ .....................................จํานวน..............................
5. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจําวัน ดังนี้
5.1 การบันทึกบัญชีรบั -จายวัตถุดิบ (แบบ สช 101) ปรากฏวา
ลงบัญชีครบถวน
ลงบัญชีไมครบถวน เพราะ........................................................
5.2 การบันทึกบัญชีแสดงการทําสุราประจําวัน (แบบ สช 102 ก หรือแบบ สช 102 ช)
ลงบัญชีครบถวน
ลงบัญชีไมครบถวน เพราะ ........................................................
5.3 การบันทึกบัญชีรบั -จายสุราบรรจุภาชนะที่ปดแสตมปแลว (แบบ สช 103)
ลงบัญชีครบถวน
ลงบัญชีไมครบถวน เพราะ........................................................
5.4 อื่น ๆ ...................................................................................
6. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................เจาหนาที่สรรพสามิต
(....................................)
ตําแหนง.....................................
(ลงชื่อ).....................................เจาหนาที่สรรพสามิต
(....................................)
ตําแหนง.....................................

ลงชื่อ...................................................
(................................................)
ผูรับอนุญาต หรือผูแทน

