คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

งบวัตถุดิบ

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ประจำเดือน
(3) ประเภทวัตถุดิบ
(หน่วย)
(4) คงเหลือยกมา
(5) รับเดือนนี้

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ชื่อสถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวม
ตลอดทั้งบริเวณแห่งสถานที่นั้นที่จด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต

เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และหน่วยนับ
จากแบบ ภส.07-01 ช่อง (1) และ (2)
จำนวนวัตถุดิบคงเหลือจากเดือนก่อน
ผลรวมจำนวนหน่วยของการรับวัตถุดิบ
ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01 ช่อง (6)
(6) รวม
ผลรวมของยอดคงเหลือยกมาและยอด
รับเดือนนี้
(7) ผลิตสินค้าตามพิกัด ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบ
ฯ
เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตในเดือนนี้ จากแบบ ภส.0701 ช่อง (7.1)
(8) ผลิตสินค้าอื่น
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบ
เพื่อใช้ผลิตสินค้าอื่นในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-01 ช่อง (7.2)
(9) เสียหาย
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบ
เพื่อใช้ผลิตสินค้าอื่นในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-01 ช่อง (7.3)

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

บริษัท ออย แคร์ จำกัด
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หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(10) อื่น ๆ

ความหมาย
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบ
ในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.
07-01 ช่อง (7.4)
(11) คงเหลือยกไป
จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ผลต่างของผลรวม (6) ยอดผลิตสินค้า
ตามพิกัด (7) ยอดผลิตสินค้าอื่น (8) ยอด
เสียหาย (9) และอื่น ๆ (10)
งบการผลิต
(12) ประเภทสินค้า
ชื่อสินค้า ชนิด ตราหรือเครื่องหมาย
หมวดข้อมูลตามแบบ ชนิด ตราหรือ
แบบ รุ่น ดีกรี ความหวาน ขนาด หน่วย
เครื่องหมาย/แบบ/รุ่น/ จากแบบ ภส.07-02 ช่อง (1) (2) (3) (4)
ดีกรี/ความหวาน ขนาด (5)
(หน่วย)
(13) คงเหลือยกมา
จำนวนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือจากเดือน
ก่อน
(14) รับจากการผลิต ผลรวมจำนวนหน่วยของการรับสินค้า
สำเร็จรูปจากการผลิตในเดือนนี้ จาก
แบบ ภส.07-02 ช่อง (9.1)
(15) รับคืนจาก
ผลรวมจำนวนหน่วยของการรับคืนสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน
สำเร็จรูปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนในเดือน
นี้ ภส.07-02 ช่อง (9.2)
(16) อื่น ๆ
ผลรวมจำนวนหน่วยของการรับสินค้า
สำเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ ภส.0702 ช่อง (9.3)
(17) รวม
ผลรวมของยอดคงเหลือ (13) ยอดรับ
จากการผลิต (14) ยอดรับคืนจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน (15) และยอดอื่น ๆ
(16)
(18) จำหน่ายใน
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายสินค้า
ประเทศ
สำเร็จรูปที่จำหน่ายภายในประเทศใน
เดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง (10.1)
(19) จำหน่าย
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายสินค้า
ต่างประเทศ
สำเร็จรูปที่จำหน่ายโดยการส่งออกไป
ต่างประเทศในเดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง
(10.2)

ตัวอย่างข้อมูล
-

13,000

น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณ
กำมะถันเกินร้อยละ 0.005
เซตโต้ ออย
1,000
ลิตร
15,000
5,000

4,500

-

24,500

10,000

12,000

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(20) ใช้ในโรง
อุตสาหกรรม

(21) คลังสินค้าทัณฑ์
บน
(22) เสียหาย

(23) อื่น ๆ

(24) คงเหลือยกไป

ลายมือชื่อรับรอง
รายการแสดง

(ลงชื่อ)......(......)

วันที่

ความหมาย
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายสินค้า
สำเร็จรูปที่นำมาใช้ภายในโรง
อุตสาหกรรมในเดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง
(10.3)
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายสินค้า
สำเร็จรูปไปเก็บที่คลังสินค้าทัณฑ์บนใน
เดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง (10.4)
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายสินค้า
สำเร็จรูปที่เสียหายในเดือนนี้ ภส.07-02
ช่อง (10.5)
ผลรวมจำนวนหน่วยของการจ่ายสินค้า
สำเร็จรูปในเรื่องอื่นๆ ในเดือนนี้ ภส.0702 ช่อง (10.6)
จำนวนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้น
เดือน ผลต่างของช่องผลรวม (17) ยอด
จำหน่ายในประเทศ (18) ยอดจำหน่าย
ต่างประเทศ (19) ยอดใช้ในโรง
อุตสาหกรรม (20) ยอดจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน (21) ยอดเสียหาย (22) ยอด
อื่นๆ (23)
ลงชื่อเจ้าของโรงอุตสาหกรรม หรือ
ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบใน
การดำเนินงานของโรงอุตสาหกรรม
วันที่ยื่นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอด
คงเหลือสินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
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สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562

