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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  เร่ือง  วิธีการบริหาร 
งานสุรา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ  ๑๙  แหงประกาศ 
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  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  คําส่ังที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บทนิยาม 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“สถานที่ทําสุรา”  หมายความวา  สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชน  หรือสถานที่ทําสุราแชชุมชน  ซ่ึงเปน

โรงงานสุราตามพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 
“ผูรับอนุญาต”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา  และใหหมายความรวมถึง  ผูแทน

หรือตัวแทนผูไดรับใบอนุญาตทําสุราดวย 
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หมวด  ๒ 
สถานที่ทําสุรา  เคร่ืองกลั่นสุราและภาชนะที่ใชในสถานที่ทําสุรา 

ขอ ๖ สถานที่ทําสุราตองเปนไปตามแบบแปลนแผนผังที่ผูรับอนุญาตย่ืนพรอมคําขออนุญาต 
กอสรางสถานที่ทําสุราและไดรับอนุญาตแลว  หากภายหลังประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน 
แผนผังสถานที่ทําสุรา  จะตองขออนุญาตตอสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ 
ทําสุราต้ังอยูเปนการลวงหนา  เมื่อไดรับอนุญาตแลว  จึงจะดําเนินการได 

ขอ ๗ กรณีการทําสุรากลั่นชุมชน  ผูรับอนุญาตตองติดต้ังเคร่ืองกลั่นสุราภายในสถานที่ 
ทําสุราอยางมั่นคงถาวร 

ขอ ๘ ภาชนะที่ใชรับน้ําสุราที่กลั่นได  ภาชนะที่ใชเก็บน้ําสุราและภาชนะที่ใชปรุงแตง 
แรงแอลกอฮอลสุรา  ตองมีรูปทรงถาวรและสามารถตรวจสอบปริมาตรความจุได  โดยผูรับอนุญาต 
ตองทําเคร่ืองหมายแสดงระดับของปริมาตรความจุของภาชนะใหเห็นชัดเจนทุก ๆ  ภาชนะ  ทั้งนี้   
หามมิใหบรรจุน้ําสุราในถุงพลาสติก  หรือภาชนะอื่นใดที่มีขนาดบรรจุตํ่ากวา  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 การลงบัญชีควบคุมการทําสุราตามแบบและขั้นตอนตาง ๆ  ในขบวนการทําสุรา   
ผูรับอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ของวันรุงข้ึน  และตองเก็บบัญชีไว 
ในสถานที่ทําสุราไมนอยกวา  ๕  ป  เพื่อใหเจาหนาที่สรรพสามิตตรวจสอบได 

ขอ ๑๓ ผู รับอนุญาตตองรายงานงบเดือนการทําสุราตามแบบ   สช   104  ทุกเดือน   
ตอสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ทําสุราต้ังอยู  ภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป 

ขอ ๑๔ แบบบัญชีตาง ๆ  ใหเปนไปตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ 
หมวด  ๔ 

การควบคุมแสตมปสุราและการปดแสตมปสุรา 
ขอ ๑๕ ใหผูรับอนุญาตชําระภาษีสุรา  และรับแสตมปสุราไปปดภาชนะบรรจุสุราตามจํานวน 

ที่ใชปดภาชนะบรรจุสุราไดหมดในคราวเดียว  โดยไมมีแสตมปคงเหลือเก็บไวที่สถานที่ทําสุรา 
การปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุรา  ใหกระทําภายในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 
ขอ ๑๖ ในการปดแสตมปสุรา  ใหใชกาวทาหลังดวงแสตมปใหเต็มดวง  แลวปดครอม 

ปากภาชนะบรรจุอยางแนบแนนสนิทจนไมสามารถแกะลอกได  และอยูในสภาพที่ดวงแสตมปจะตอง 
ถูกทําลายทันทีเมื่อเปดภาชนะบรรจุสุรานั้น  ในกรณีภาชนะบรรจุสุราเปนขวด  ใหปดแสตมปครอม 
บนฝาหรือจุกขวด  โดยใหชายแสตมปทั้งสองขางปดทาบลงมาที่คอขวด 

ขอ ๑๗ ใหผูรับอนุญาตขีดฆาแสตมปสุราในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่  โดยใช 
เคร่ืองหมายที่เจาพนักงานสรรพสามิตกําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  กําหนดเครื่องหมาย 
ขีดฆาแสตมปสุราสําหรับแสตมปสุราที่นําไปปดภาชนะบรรจุสุราแชและผลิตภัณฑ  และสุรากลั่นชุมชน 

ขอ ๑๘ หามมิใหมีการนําเอาแสตมปสุราที่ไมเต็มดวงหรือมีสภาพคลายผานการใชแลว 
มาใชปดภาชนะบรรจุสุรา 

หมวด  ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ ๑๙ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด  ใหสรรพสามิตพื้นที่หรือ 
เจาหนาที่ที่สรรพสามิตพื้นที่มอบหมายมีหนาที่ตรวจสถานที่ทําสุรา  โดยใชหลักบริหารความเสี่ยง   
(Risk  Management) 
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ขอ ๒๐ ในการตรวจสถานที่ทําสุราตามขอ  ๑๙  ใหผูตรวจจดบันทึกผลการตรวจในสมุดบันทกึ 
การตรวจตามแบบแนบทายระเบียบนี้  โดยใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทําข้ึนเปนการเฉพาะสําหรับ 
ผูรับอนุญาตรายนั้น ๆ  และใหผูรับอนุญาตลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจทุกคร้ังดวย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โยธิน  วิมกุตายน 
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



ชนิดวัตถุดิบหลัก.(2).................................. หนวย..............................(ก.ก.,ลิตร)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)

ว.ด.ป. รายการ หลักฐาน รับ จาย คงเหลือ

รวม

บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายวัตถุดิบ
ช่ือสถานที่ทําสุรา.(1).....................................................................

สช 101



 

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 101 
บัญชีประจําวนัแสดงการรบั-จายวัตถุดิบ 

 
(1)  “ชือ่สถานท่ีทําสุรา” หมายถึง  ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สรุาไทย จํากัด  

หจก.สุราไทย จํากัด  สหกรณสุราไทยจํากัด  กลุมเกษตรกรสุราไทย  
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย  เปนตน 

(2)  “ชนิดวัตถุดิบหลัก” หมายถึง  วัตถุดิบหลักท่ีใช เชน ขาวเหนียว กระเจี๊ยบ องุน  เปนตน 
(3)  “ว.ด.ป.” หมายถึง  วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันทึกบัญชีทุกวัน 

หากไมมีรายการใดเกิดข้ึน  ใหใชเครื่องหมาย “ - ” เพ่ือแสดงวา
ไมมีรายการในวันน้ัน 

(4)  “รายการ” หมายถึง  รายการซื้อหรือรับวัตถุดิบเขาสถานที่ทําสุรา และการเบิก 
จายวัตถุดิบไปใชทําสุรา 

(5)  “หลักฐาน” หมายถึง  เอกสารแสดงถึงการไดมาของวัตถุดิบหลักท่ีรับ  เชน  
เลขท่ีใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของท่ีมากับวัตถุดิบหลักน้ัน 

(6)  “รบั” หมายถึง  จํานวนของวัตถุดิบหลักท่ีรับ 
(7)  “จาย” หมายถึง  จํานวนของวัตถุดิบท่ีจายไปทําสุรา 
(8)  “คงเหลือ” หมายถึง  จํานวนของวัตถุดิบท่ีคงเหลือในวันน้ัน โดยนํายอด

คงเหลือของวันกอนหนามาบวกกับจํานวนรับ แลวหักดวยจํานวนจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4)
(2) การกลั่นสุรา

ว.ด.ป. จํานวน ปริมาณตอ น้ําสุราที่กลั่นได ชื่อสุรา ขนาดบรรจุ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี 40ดีกรี หมายเหตุ
ภาชนะ(โอง,ถัง) ภาชนะ(ลิตร) ปริมาณ(ลิตร) (ลิตร) (ขวด) (ขวด) (ขวด) (ขวด)

การหมักสา

บันทึกการทําสุรากลั่นชุมชนประจําวัน
ชื่อสถานที่ทําสุรา.(1)............................................................

(5)  การบรรจุภาชนะ(3)

สช 102 ก



 

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 102 ก 
บันทึกการทําสรุากล่ันชมุชนประจําวัน 

 
(1)  “ชือ่สถานท่ีทําสุรา” หมายถึง  ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สรุาไทย จํากัด  

หจก.สุราไทย จํากัด  สหกรณสุราไทยจํากัด  กลุมเกษตรกรสุราไทย  
จํากัด  กลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย  เปนตน 

(2)  “ว.ด.ป.” หมายถึง  วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันรายการที่ทํา            
ทุกวัน หากไมมีรายการ ใหใชเครือ่งหมาย  “ - ”  เพ่ือแสดงวา          
ไมมีรายการใดเกิดข้ึนในวันน้ัน 

(3)  “การหมักสา” หมายถึง  จํานวนสุราท่ีหมักในวันน้ัน  โดยบันทึกเปนจํานวนและ
ขนาดภาชนะ เชน   จํานวน 5 โอง ขนาดโองละ 100 ลิตร                
หรือ จํานวน 5 ถัง  ขนาดถังละ 200 ลิตร  เปนตน 

(4)  “การกลั่นสุรา” หมายถึง  จํานวนนํ้าสุราท่ีกลั่นไดในวันน้ัน โดยบันทึกปริมาณเปนลิตร 
(5)  “การบรรจภุาชนะ” หมายถึง  การจายนํ้าสุราท่ีปรุงแตงแรงแอลกอฮอลสําเร็จแลวไป 

บรรจุภาชนะ เพ่ือจําหนายโดยใหระบุชื่อสุรา  ขนาดบรรจุ                
และจํานวนที่บรรจุเปนขวดแยกตามชองแรงแอลกอฮอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) (4)
(2) การหมัก น้ําสุราแชที่ทําได

ว.ด.ป. ชนิดสุรา/จํานวนภาชนะ/ปริมาณตอภาชนะ และรอบรรจุ ชนิดสุรา ชื่อสุรา แรงแอลกอฮอล ขนาดบรรจุ จํานวน หมายเหตุ
ชนิด/ปริมาณ(ลิตร) (ดีกรี) (ลิตร) (ขวด)

บันทึกการทําสุราแชชุมชนประจําวัน
ชื่อสถานที่ทําสุรา.(1)............................................................

(5)  การบรรจุภาชนะ

สช 102 ช



 

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 102 ช 
บันทึกการทําสรุาแชชุมชนประจําวนั 

 
(1)  “ชือ่สถานท่ีทําสุรา” หมายถึง  ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สรุาไทย จํากัด  

หจก.สุราไทย จํากัด  สหกรณสุราไทยจํากัด  กลุมเกษตรกรสุราไทย  
จํากัด  กลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย  เปนตน 

(2)  “ว.ด.ป.” หมายถึง  วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันรายการที่ทําทุก
วัน หากไมมีรายการ  ใหใชเครือ่งหมาย  “ - ”  เพ่ือแสดงวาไมมี
รายการใดเกิดข้ึนในวันน้ัน 

(3)  “การหมัก” หมายถึง  จํานวนสุราท่ีเริ่มหมักในวันน้ัน 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) “สุราแชท่ีทําไดและรอบรรจุ”  หมายถึง  สุราท่ีหมักแช และปรุงแตงหรือกรองเปนสุราสําเร็จรูป 
 ไดในวันน้ัน  ใหบันทึกโดยระบุชนิดสุราและปริมาณเปนลิตร  เชน  

สาโท 200 ลิตร  ไวนเมา 200 ลิตร  ไวนองุน 200 ลติร  เปนตน 
(5)  “การบรรจภุาชนะ” หมายถึง  การจายนํ้าสุราท่ีปรุงแตงเปนสุราสําเร็จรูปแลวไปบรรจ ุ
 ภาชนะเพื่อจําหนาย โดยใหระบุชื่อสุรา ขนาดบรรจุ และจํานวนที่ 
 บรรจ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) (3) (4) (5) (6) (7)
ว.ด.ป. รายการ หลักฐาน รับ จาย คงเหลือ

ใบเสร็จ/ใบขน (ขวด) (ขวด) (ขวด)

รวม

บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายสุราที่บรรจุภาชนะและปดแสตมปแลว
ช่ือสถานที่ทําสุรา.(1).....................................................................

ชนิดสุรา....................  ช่ือสุรา.................................................................  แรงแอลกอฮอล............ดีกรี ขนาดบรรจุ..........................ลิตร

สช 103



 

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 103 
บัญชีประจําวนัแสดงการรบั-จายสุราที่บรรจุภาชนะและปดแสตมปแลว 

 
(1)  “ชือ่สถานท่ีทําสุรา” หมายถึง  ชื่อผูไดรับอนุญาตทําสุรา เชน บริษัท สรุาไทย จํากัด  

หจก.สุราไทย จํากัด  สหกรณสุราไทยจํากัด  กลุมเกษตรกรสุราไทย  
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนสุราไทย  เปนตน 

(2)  “ว.ด.ป.” หมายถึง  วันเดือนปตามปปฏิทิน โดยใหมีการบันทึกบัญชีทุกวัน 
หากไมมีรายการใดเกิดข้ึน  ใหใชเครื่องหมาย “ - ” เพ่ือแสดงวา
ไมมีรายการในวันน้ัน 

(3)  “รายการ” หมายถึง  รายการรับสุราท่ีปดแสตมป และรายการขนสุราออกจาก   
สถานท่ีทําสุรา 

(4)  “หลักฐาน” หมายถึง  เลมท่ี เลขท่ี ใบเสร็จรับเงินคาภาษี และเลมท่ี เลขท่ีใบขน
สุรา (กรณีใบขนสุรามีหลายใบใหระบุเลมท่ี เลขท่ี ใบเริ่มตน และ
ใบสุดทาย เชน 1/01-15 เปนตน) 

(5)  “รบั” หมายถึง  จํานวนสุราท่ีปดแสตมปในวันน้ัน 
(6)  “จาย” หมายถึง  จํานวนสุราท่ีขนออกจากสถานที่ทําสุรา 
(7)  “คงเหลือ” หมายถึง  จํานวนสุราท่ีปดแสตมปแลวท่ีคงเหลือในวันน้ัน  โดยนํา

ยอดคงเหลือของวันกอนหนามาบวกกับจํานวนรับ แลวหักดวย
จํานวนจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบ   การทําสุรา  สุราบรรจุภาชนะ  และการขนออกจากสถานที่ทําสุรา     เดือน…………………… พ.ศ…………
สถานที่ทําสุราชื่อ..............................................................…  อําเภอ...................................จังหวัด............................  แผนที่…….

1.  วัตถุดิบ  และการทําสุรา กลั่นชุมชน แชชุมชน

จํานวนภาชนะ หมายเหตุ
ระบุ ขนาดภาชนะ

ลําดับที่

2.  การบรรจุภาชนะ   และการขนออกจากสถานที่ทําสุรา
ชนิด     ชื่อสุรา  แรงแอลกอฮอล ชนิดสุรา.............. ชนิดสุรา.............. ชนิดสุรา.............. ชนิดสุรา.............. ชนิดสุรา.............. ชนิดสุรา..............

ขนาดบรรจุ ชื่อสุรา.............. ชื่อสุรา.............. ชื่อสุรา.............. ชื่อสุรา.............. ชื่อสุรา.............. ชื่อสุรา.............. หมายเหตุ
รายการ แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี แรงแอลกอฮอล........ ดีกรี

หนวย………………… หนวย………………… หนวย………………… หนวย………………… หนวย………………… หนวย…………………
สุราที่ปดแสตมปแลว ขนาดบรรจุ................ลิตร ขนาดบรรจุ................ลิตร ขนาดบรรจุ................ลิตร ขนาดบรรจุ................ลิตร ขนาดบรรจุ................ลิตร ขนาดบรรจุ................ลิตร

คงเหลือยกมาจากเดือนกอน
บวก จํานวนที่ปดแสตมปในเดือนนี้
                     รวม
หัก จํานวนที่ขนออกจากโรงงาน
คงเหลือสุราที่ปดแสตมปยกไปเดือนหนา

ลงชื่อ……………………………..…………. จํานวนแผนทั้งสิ้น………………แผน

          (…….……..………………………..)            ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา                 ผูแทน

วัน…….เดือน…………………พ.ศ………………

(1)  วัตถุดิบที่ใชไป

หรือจํานวนน้ําสุราที่กลั่นได
จํานวนน้ําสุราแชที่ทําได 

ประเภท
(โอง หรือ ถัง)

จํานวน

(กก. หรือ ลิตร) (ลิตร)

(3) น้ําสุราที่ทําได 

(ลิตร)

ระบุ

(2) การหมัก

สช 104



 

คําอธิบายการกรอกแบบ สช 104 
บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบ การทําสรุา สรุาบรรจุภาชนะและการขนออกจากสถานทีท่ําสรุา 

 
1.  วัตถุดิบ และการทําสุรา 
(1)  “วัตถุดิบท่ีใชไป” หมายถึง จํานวนวัตถุดิบท่ีใชในการทําสุราท้ังสิ้นในเดือนน้ัน โดยนํา

ยอดรวมทั้งเดือนจากแบบ สช 101 ชอง (7) มาบันทึก เชน                        
ชองประเภทระบ ุ“ขาวเหนียว”  ชองจํานวนระบุ “ 200”             
ชองหนวยระบุ “กิโลกรัม” 

(2)  “การหมัก” หมายถึง จํานวนสุราท่ีหมักไดท้ังสิ้นในเดือนน้ัน โดยนํายอดรวมทั้ง
เดือนจากแบบ สช 102 ก หรือ สช 102 ช ชอง (3) แลวแตกรณ ี
มาบันทึก เชน ชองจํานวนภาชนะระบุ “100 โอง” ชองขนาด
ภาชนะระบุ “100 ลิตร” เปนตน 

(3)  “นํ้าสุราท่ีทําได” หมายถึง จํานวนนํ้าสุราท่ีทําไดพรอมบรรจุภาชนะในเดือนน้ัน โดย
นํายอดรวมทั้งเดือนจากแบบ สช 102 ก หรือ สช 102 ช ชอง (4) 
แลวแตกรณ ีมาบันทึกโดยระบุเปนจํานวนลิตร 

 
2.  การบรรจภุาชนะและการขนออกจากสถานที่ทําสุรา 

ใหนําขอมูลจากบัญชี สช 103 มาบันทึก โดยแยกตามรายชนิดสุรา ชื่อสุรา และขนาดบรรจ ุ



 

แบบสมุดบันทึกการตรวจสถานที่ทําสุราชุมชน 
สรุปขอมูลผูรับอนุญาตทําสุราชุมชน 

1. สหกรณ / กลุมเกษตรกร / องคกรเกษตรกร / บริษัท / หางหุนสวน / วิสาหกิจชุมชน 
ชื่อ…………………………..………………………………. 

2. ท่ีต้ังสํานักงาน…………………………………………………... 
3. ท่ีต้ังสถานที่ทําสุรา……………………………………………….. 
4. ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน…………………………………………… 
5. วันท่ีทําสัญญา………………………………………………….. 
6. ชนิดสุราท่ีไดรับอนุญาต   .....สุราแชชุมชน...... สุรากลั่นชุมชน 
7. รายการสุราท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตออกจําหนาย 

ชนิด ชื่อ ดีกรี ภาชนะ ขนาด หนังสืออนุญาต ราคาขาย ภาษีตอภาชนะ 
สุรา   บรรจ ุ  เลขท่ี ว.ด.ป. ณ โรงงาน ตามมูลคา ตามปริมาณ 

          
          
          
          
          
          
          

8.  บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
ว.ด.ป. รายการ 

  
  
  
  
  
  
  

 
หมายเหตุ  ใหจัดทําสรุปขอมูลสวนน้ีเปนหนาแรกของสมุดบันทึกการตรวจสถานที่ทําสุราชุมชน



 

บันทึกขอมูลการตรวจสถานที่ทําสุราชุมชน  ครั้งท่ี........../พ.ศ. ............. 
วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ. ................ 

 
1.  การตรวจสอบวัตถุดิบ 
ประเภท หนวย จํานวนคงเหลือ จํานวน ผลตาง หมายเหตุ 
วัตถุดิบ  ตามบัญชี ตรวจนับได ขาดบัญชี เกินบัญช ี  

       
       
       
 
2.  การทําสรุา  (ต้ังแตวันท่ี....เดือน................พ.ศ. .......ถึงวันท่ี....เดือน................พ.ศ. .......) 
หมัก ว.ด.ป. ประเภท หนวย จํานวน จํานวนนํ้าสุรา สัดสวน หมายเหตุ 
ครั้งท่ี  วัตถุดิบ  ท่ีใช ท่ีทําได นํ้าสุรา/วัตถุดิบ  
        
        
        
        
 
3.  การตรวจสอบสรุา 
 3.1  สรุาท่ียังไมไดบรรจุภาชนะ 
ชนิดสุรา ชื่อ ดีกรี จํานวน หมายเหตุ 

   ตรวจนับได  
     
     
     
     
 3.2  สรุาท่ีบรรจภุาชนะแลว 
ชนิดสุรา ชื่อ ดีกรี จํานวนคงเหลือ จํานวน ผลตาง หมายเหตุ 

   ตามบัญชี ตรวจนับได ขาดบัญชี เกินบัญช ี  
        
        
        
        



 

 
4.  การตรวจสภาพของสถานที่ทําสุรา 
 4.1  สภาพของสถานที่ทําสุรา 
        ถกูตองตรงตามที่ขออนุญาต 
        ไมถูกตอง  เพราะ...................................................................... 
 4.2  เครื่องจักรอุปกรณท่ีใชทําสุรา 
        ถังหมัก  ขนาด...................................จํานวน.............................. 
       เครื่องกลั่นสุรา .................................จํานวน.............................. 
       เครื่องบรรจ ุ.....................................จํานวน.............................. 
 
5.  ตรวจสอบการบันทึกบัญชปีระจําวัน  ดังน้ี 
 5.1  การบันทึกบญัชีรบั-จายวัตถุดิบ (แบบ สช 101)  ปรากฏวา 
       ลงบัญชีครบถวน 
       ลงบัญชีไมครบถวน  เพราะ........................................................ 
 5.2  การบันทึกบญัชีแสดงการทําสรุาประจําวัน (แบบ สช 102 ก หรอืแบบ สช 102 ช) 
       ลงบัญชีครบถวน 
       ลงบัญชีไมครบถวน  เพราะ ........................................................ 
 5.3  การบันทึกบญัชีรบั-จายสรุาบรรจุภาชนะที่ปดแสตมปแลว (แบบ สช 103) 
       ลงบัญชีครบถวน 
       ลงบัญชีไมครบถวน  เพราะ........................................................ 
 5.4  อื่น ๆ ................................................................................... 
 
6.  ขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
(ลงชื่อ).....................................เจาหนาท่ีสรรพสามิต    ลงชื่อ................................................... 
         (....................................)             (................................................) 
ตําแหนง.....................................                    ผูรับอนุญาต หรือผูแทน  
 
(ลงชื่อ).....................................เจาหนาท่ีสรรพสามิต 
         (....................................) 
ตําแหนง.....................................                 




