คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 07-04 งบเดือนแสดงรำยกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ กำรผลิ ต กำรจำหน่ ำย
และยอดคงเหลือสิ นค้ำ ตำมมำตรำ 118
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

งบวัตถุดบิ

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ประจาเดือน
(3) ประเภทวัตถุดบิ
(หน่วย)
(4) คงเหลือยกมา
(5) รับเดือนนี้

(6) รวม

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการผลิต
สินค้า รวมตลอดทัง้ บริเวณแห่ง
สถานทีน่ นั ้ ทีจ่ ดทะเบียน
สรรพสามิต
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต

4234

เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
ชื่อวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต และ
หน่วยนับ จากแบบ ภส.07-01
ช่อง (1) และ (2)
จานวนวัตถุดบิ คงเหลือจาก
เดือนก่อน
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
รับวัตถุดบิ ในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-01 ช่อง (6)
ผลรวมของยอดคงเหลือยกมา
และยอดรับเดือนนี้

เมษายน 2562
ใยโพลีเอสเตอร์
(กิโลกรัม)

2 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
บริษทั พรม
(ประเทศไทย)
จากัด
0115554005429

4,000
-

4,000

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(7) ผลิตสินค้าตาม
พิกดั ฯ

(8) ผลิตสินค้าอื่น

(9) เสียหาย

(10) อื่น ๆ

(11) คงเหลือยกไป

งบการผลิต

(12) ประเภทสินค้า
ชนิด ตราหรือ
เครื่องหมาย/แบบ/
รุ่น/ดีกรี/ความหวาน
ขนาด (หน่วย)
(13) คงเหลือยกมา

ความหมาย
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
จ่ายวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในการผลิต
สินค้าในพิกดั อัตราภาษี
สรรพสามิตในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-01 ช่อง (7.1)
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
จ่ายวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ผลิตสินค้า
อื่นในเดือนนี้ จากแบบ ภส.0701 ช่อง (7.2)
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
จ่ายวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ผลิตสินค้า
อื่นในเดือนนี้ จากแบบ ภส.0701 ช่อง (7.3)
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
จ่ายวัตถุดบิ ในเรื่องอื่น ๆ ใน
เดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01
ช่อง (7.4)
จานวนวัตถุดบิ คงเหลือ ณ วัน
สิน้ เดือน ผลต่างของผลรวม
(6) ยอดผลิตสินค้าตามพิกดั
(7) ยอดผลิตสินค้าอื่น (8) ยอด
เสียหาย (9) และอื่น ๆ (10)
ชื่อสินค้า ชนิด ตราหรือ
เครื่องหมาย แบบ รุ่น ดีกรี
ความหวาน ขนาด หน่วย จาก
แบบ ภส.07-02 ช่อง (1) (2)
(3) (4) (5)
จานวนสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือ
จากเดือนก่อน

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

-

4,000

พรมอัดลูกฟูก
CC (ผืน)

8,954

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

(14) รับจากการผลิต ผลรวมจานวนหน่วยของการ
รับสินค้าสาเร็จรูปจากการผลิต
ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-02
ช่อง (9.1)
(15) รับคืนจาก
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
คลังสินค้าทัณฑ์บน รับคืนสินค้าสาเร็จรูปจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนในเดือนนี้
ภส.07-02 ช่อง (9.2)
(16) อื่น ๆ
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
รับสินค้าสาเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ
ในเดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง (9.3)
(17) รวม
ผลรวมของยอดคงเหลือ (13)
ยอดรับจากการผลิต (14) ยอด
รับคืนจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
(15) และยอดอื่น ๆ (16)
(18) จาหน่ายใน
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
ประเทศ
จ่ายสินค้าสาเร็จรูปทีจ่ าหน่าย
ภายในประเทศในเดือนนี้ ภส.
07-02 ช่อง (10.1)
(19) จาหน่าย
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
ต่างประเทศ
จ่ายสินค้าสาเร็จรูปทีจ่ าหน่าย
โดยการส่งออกไปต่างประเทศ
ในเดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง
(10.2)
(20) ใช้ในโรง
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
อุตสาหกรรม
จ่ายสินค้าสาเร็จรูปทีน่ ามาใช้
ภายในโรงอุตสาหกรรมใน
เดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง (10.3)
(21) คลังสินค้าทัณฑ์ ผลรวมจานวนหน่วยของการ
บน
จ่ายสินค้าสาเร็จรูปไปเก็บที่
คลังสินค้าทัณฑ์บนในเดือนนี้
ภส.07-02 ช่อง (10.4)

ตัวอย่างข้อมูล
9,653

-

-

18,607

8,954

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(22) เสียหาย

(23) อื่น ๆ

(24) คงเหลือยกไป

ลายมือชื่อ
รับรอง
รายการแสดง

(ลงชื่อ)......(......)

วันที่

ความหมาย
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
จ่ายสินค้าสาเร็จรูปทีเ่ สียหาย
ในเดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง
(10.5)
ผลรวมจานวนหน่วยของการ
จ่ายสินค้าสาเร็จรูปในเรื่องอื่นๆ
ในเดือนนี้ ภส.07-02 ช่อง
(10.6)
จานวนสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือ
ณ วันสิน้ เดือน ผลต่างของช่อง
ผลรวม (17) ยอดจาหน่ายใน
ประเทศ (18) ยอดจาหน่าย
ต่างประเทศ (19) ยอดใช้ในโรง
อุตสาหกรรม (20) ยอดจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน (21) ยอด
เสียหาย (22) ยอดอื่นๆ (23)
ลงชื่อเจ้าของโรงอุตสาหกรรม
หรือผูจ้ ดั การหรือบุคคลอื่นซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของโรงอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื งบเดือนแสดง
รายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การ
ผลิต การจาหน่ายและยอด
คงเหลือสินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

9,653

ปี ใหม่ ยังยื
่ น

2 พ.ค. 2562

