คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหนาย และยอดคงเหลือสินคา
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผูรับ

(1) สำหรับผูประกอบ
อุตสาหกรรม

1. งบวัตถุดิบ

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

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

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อสถานที่ที่ใชในการผลิตสินคา รวมตลอด
ทั้งบริเวณแหงสถานที่นั้นที่จดทะเบียน
สรรพสามิต
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต

เดือน ป ที่เกิดรายการ
ชื่อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และหนวยนับ
จากแบบ ภส.07-01 ชอง (1) และ (2)
จำนวนวัตถุดิบคงเหลือจากเดือนกอน
ผลรวมจำนวนหนวยของการรับวัตถุดิบใน
เดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01 ชอง (6)
(6) รวม
ผลรวมของยอดคงเหลือยกมาและยอดรับ
เดือนนี้
(7) ผลิตสินคาตามพิกัด ผลรวมจำนวนหนวยของการจายวัตถุดิบ
ฯ
เพื่อใชในการผลิตสินคาในพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01
ชอง (7.1)
(8) ผลิตสินคาอื่น
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายวัตถุดิบ
เพื่อใชผลิตสินคาอื่นในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-01 ชอง (7.2)
(9) เสียหาย
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายวัตถุดิบ
เพื่อใชผลิตสินคาอื่นในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-01 ชอง (7.3)
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หมวดขอมูลตามแบบ

2. งบการผลิต

ชื่อขอมูล
(10) อื่น ๆ

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายวัตถุดิบใน 0
เรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01
ชอง (7.4)
(11) คงเหลือยกไป
จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
20
ผลตางของผลรวม (6) ยอดผลิตสินคาตาม
พิกัด (7) ยอดผลิตสินคาอื่น (8) ยอด
เสียหาย (9) และอื่น ๆ (10)
(12) ประเภทสินคา
ชื่อสินคา ชนิด ตราหรือเครื่องหมาย แบบ เบียร 10 ดีกรี
ชนิด ตราหรือ
รุน ดีกรี ความหวาน ขนาด หนวย จาก
เครื่องหมาย/แบบ/รุน/ แบบ ภส.07-02 ชอง (1) (2) (3) (4) (5)
ดีกรี/ความหวาน ขนาด
(หนวย)
(13) คงเหลือยกมา
จำนวนสินคาสำเร็จรูปคงเหลือจากเดือน 20
กอน
(14) รับจากการผลิต ผลรวมจำนวนหนวยของการรับสินคา
20
สำเร็จรูปจากการผลิตในเดือนนี้ จากแบบ
ภส.07-02 ชอง (9.1)
(15) รับคืนจาก
ผลรวมจำนวนหนวยของการรับคืนสินคา 0
คลังสินคาทัณฑบน
สำเร็จรูปจากคลังสินคาทัณฑบนในเดือนนี้
ภส.07-02 ชอง (9.2)
(16) อื่น ๆ
ผลรวมจำนวนหนวยของการรับสินคา
0
สำเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ ภส.0702 ชอง (9.3)
(17) รวม
ผลรวมของยอดคงเหลือ (13) ยอดรับจาก 40
การผลิต (14) ยอดรับคืนจากคลังสินคา
ทัณฑบน (15) และยอดอื่น ๆ (16)
(18) จำหนายใน
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสินคา
20
ประเทศ
สำเร็จรูปที่จำหนายภายในประเทศในเดือน
นี้ ภส.07-02 ชอง (10.1)
(19) จำหนาย
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสินคา
0
ตางประเทศ
สำเร็จรูปที่จำหนายโดยการสงออกไป
ตางประเทศในเดือนนี้ ภส.07-02 ชอง
(10.2)

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
(20) ใชในโรง
อุตสาหกรรม
(21) คลังสินคาทัณฑ
บน
(22) เสียหาย

(23) อื่น ๆ

(24) คงเหลือยกไป

(2) ลายมือชื่อรับรอง
รายการแสดง

(ลงชื่อ)......(......)

วันที่

ความหมาย
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสินคา
สำเร็จรูปที่นำมาใชภายในโรงอุตสาหกรรม
ในเดือนนี้ ภส.07-02 ชอง (10.3)
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสินคา
สำเร็จรูปไปเก็บที่คลังสินคาทัณฑบนใน
เดือนนี้ ภส.07-02 ชอง (10.4)
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสินคา
สำเร็จรูปที่เสียหายในเดือนนี้ ภส.07-02
ชอง (10.5)
ผลรวมจำนวนหนวยของการจายสินคา
สำเร็จรูปในเรื่องอื่นๆ ในเดือนนี้ ภส.07-02
ชอง (10.6)
จำนวนสินคาสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้น
เดือน ผลตางของชองผลรวม (17) ยอด
จำหนายในประเทศ (18) ยอดจำหนาย
ตางประเทศ (19) ยอดใชในโรง
อุตสาหกรรม (20) ยอดจากคลังสินคา
ทัณฑบน (21) ยอดเสียหาย (22) ยอดอื่นๆ
(23)
ลงชื่อเจาของโรงอุตสาหกรรม หรือ
ผูจัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของโรงอุตสาหกรรม
วันที่ยื่นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ การผลิต การจำหนายและยอด
คงเหลือสินคา

ตัวอยางขอมูล
0
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