คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 07-11 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหนาย และยอดคงเหลือสินคา
หมวดขอมูลตามแบบ
(1) สำหรับผูประกอบ
อุตสาหกรรม

1. งบวัตถุดิบ

ชื่อขอมูล
ชื่อโรงอุตสาหกรรม

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ประจำเดือน
(3) ประเภทวัตถุดิบ
(4) (หนวย)
(5) ยอดยกมา
(6) รับ
(7) รวม
(8) จาย
(9) ยอดคงเหลือ

2. งบการผลิตสุรากลั่น
ชนิดเอทานอล

(10) สุรากลั่นชนิดเอ
ทานอล
(11) ... ดีกรี

(12) หนวย

(13) ยอดยกมา
(14) รับ

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ชื่อสถานที่ที่ใชในการผลิตสินคา รวมตลอด โรงงานสุรา
ทั้งบริเวณแหงสถานที่นั้นที่จดทะเบียน
สรรพสามิต
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต
25570167769805674
เดือน ป ที่เกิดรายการ
ชื่อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทุกขั้นตอน จาก
แบบ ภส.07-08 ชอง (2)
หนวยนับของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา
จากแบบ ภส.07-08 ชอง (3)
จำนวนหนวยวัตถุดิบคงเหลือจากเดือน
กอน
ผลรวมจำนวนหนวยของการรับวัตถุดิบใน
เดือนนี้ จากแบบ ภส.07-08 ชอง (6.2)
ผลรวมของวัตถุดิบชอง (5) + (6)
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายวัตถุดิบใน
เดือนนี้ จากแบบ ภส.07-08 ชอง (8.2)
จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ผลตางของชอง (7) – (8)
สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ผลิตได

ตุลาคม 2562
เชื้อสุรา

แรงแอลกอฮอลโดยปริมาตรของสุรากลั่น
ชนิดเอทานอล จากแบบ ภส.07-09 ชอง
(2)
หนวยนับของสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่ใช
ในการผลิตสินคา จากแบบ ภส.07-09 ชอง
(3)
จำนวนหนวยสุรากลั่นชนิดเอทานอล
คงเหลือจากเดือนกอน
ผลรวมจำนวนหนวยของการรับสุรากลั่น
ชนิดเอทานอลที่ผลิตไดในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-09 ชอง (6.2)
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3. งบการผลิตและการ
จำหนายเอทานอลแปลง
สภาพ

ชื่อขอมูล
(15) รวม

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ผลรวมของสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ผลิต 20
ชอง (13) + (14)
(16) นำไปแปลงสภาพ ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสุรากลั่น 10
ชนิดเอทานอลไปแปลงสภาพในเดือนนี้
จากแบบ ภส.07-09 ชอง (8.2)
(17) จำหนาย
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสุรากลั่น
ตางประเทศ
ชนิดเอทานอลที่จำหนายโดยการสงออกไป
ตางประเทศในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-09
ชอง (8.3)
(18) ใชในโรง
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสุรากลั่น 10
อุตสาหกรรม
ชนิดเอทานอลที่นำมาใชภายในโรง
อุตสาหกรรมในเดือนนี้ จากแบบ ภส.0709 ชอง (8.4)
(19) อื่น ๆ
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสุรากลั่น
ชนิดเอทานอลในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ จาก
แบบ ภส.07-09 ชอง (8.5)
(20) ยอดปรับปรุง +/- ผลตางระหวางยอดคงเหลือทางบัญชีกับ
ยอด ATG ตามหนังสือที่ไดรับอนุมัติแลว
จากแบบ ภส.07-09 ชอง (11)
(21) ยอดคงเหลือ
จำนวนสุรากลั่นชนิดเอทานอลคงเหลือ ณ
วันสิ้นเดือน ผลตางสุรากลั่นชนิดเอทานอล
ของชอง (15) – (16) – (17) – (18) – (19)
+/- (20)
(22) เอทานอลแปลง เอทานอลผสมกับสารแปลงสภาพ
สภาพ
(23) ดีกรี
แรงแอลกอฮอลโดยปริมาตรของเอทานอล 70
แปลงสภาพ จากแบบ ภส.07-10 ชอง (2)
(24) หนวย
หนวยนับของเอทานอลแปลงสภาพ จาก ลิตร
แบบ ภส.07-10 ชอง (3)
(25) ยอดยกมา
จำนวนหนวยเอทานอลแปลงสภาพ เหลือ 0
จากเดือนกอน
(26) รับ
ผลรวมจำนวนหนวยของการรับเอทานอล 20
แปลงสภาพในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-10
ชอง (7.2)
(27) รวม
ผลรวมของชอง (25) + (26)
20
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ชื่อขอมูล
(28) จาย

(29) ยอดคงเหลือ

(30) จำหนายเอทา
นอลแปลงสภาพ
(30.1) ชื่อโรง
อุตสาหกรรมน้ำมัน
(30.2) จำนวน (ลิตร)
(30.3) รวม
(31) หมายเหตุ
(2) ลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ)......(......)

วันที่

ความหมาย
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายเอทานอล
แปลงสภาพในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-10
ชอง (9.3) + (9.4)
จำนวนเอทานอลแปลงสภาพคงเหลือ ณ
วันสิ้นเดือน ผลตางสุรากลั่นชนิดเอทานอล
ของชอง (27) – (28)
รายละเอียดการจำหนายเอทานอลแปลง
สภาพ
ที่ประสงคนำสุรากลั่นชนิดเอทานอล
สำหรับนำไปใชผสมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช
เปนเชื้อเพลิง
จำนวนหนวยทีจ่ ำหนายเอทานอลแปลง
สภาพ
ผลรวมของชอง (30.2)
สำหรับบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อเตือน
ความจำ
ลงชื่อเจาของโรงอุตสาหกรรม และให
หมายความรวมถึงผูจัดการหรือบุคคลอื่น
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของโรง
อุตสาหกรรมดวย
วันที่ยื่นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ การผลิต การจำหนายและยอด
คงเหลือสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอล
แปลงสภาพ

ตัวอยางขอมูล
20

0

โรงงานสุรา

3 พ.ย. 2562

