
(3) (3) (3) (3) (3) (3)

(4) คงเหลือยกมา
(5) รับเดือนน้ี
(6) รวม
(7) ผลิตสินค้าตามพิกัดฯ
(8) ผลิตสินค้าอ่ืน
(9) เสียหาย
(10) อ่ืน ๆ
(11) คงเหลือยกไป

(13) คงเหลือยกมา
(14) รับจากการผลิต
(15) รับคืนจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
(16) อ่ืน ๆ
(17) รวม
(18) จ าหน่ายในประเทศ
(19) จ าหน่ายต่างประเทศ
(20) ใช้ในโรงอุตสาหกรรม
(21) คลังสินค้าทัณฑ์บน
(22) เสียหาย
(23) อ่ืน ๆ
(24) คงเหลือยกไป

(๑) ช่ือโรงอุตสาหกรรม..................................................................................................................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - ประจ าเดือน..............................................................................       

         (๒)  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงช่ือ).................................................................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้แทน

            (................................................................................)
วันท่ี..................................................................................

1. งบวัตถุดิบ
ประเภทวัตถุดิบ (หน่วย)

2. งบการผลิต
(12)(12)(12)(12)(12)(12)

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า

ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประเภทสินค้า ชนิด ตราหรือเครื่องหมาย/ 
แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความหวาน ขนาด 

รายการ

รายการ

ภส.๐๗-๐๔ 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
เลขที่รับ................................................ 
วันเดือนปีที่รับ......................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ..................................

(หน่วย) 



- ๒ - 
 

ค ำอธิบำยงบเดือนแสดงรำยกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และยอดคงเหลือสินค้ำ (ภส.07-04) 
 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม 
      
     ทะเบยีนสรรพสามิตเลขที่ 
     ประจ าเดือน 

ชื่อสถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดทั้งบริเวณแห่งสถานที่นั้นที่จดทะเบียนสรรพสามิต 
เลขทะเบียนสรรพสามิต 
เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

(2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้แทน 
 
     วันที ่

ลงชื่อเจ้าของโรงอุตสาหกรรม หรอืผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรง
อุตสาหกรรม 
วันที่ยื่นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวตัถุดิบ การผลิต การจ าหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า 

1. งบวัตถุดิบ 
ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(3) ประเภทวัตถุดิบ (หนว่ย) ชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และหนว่ยนบั จากแบบ ภส.07-01 ช่อง (1) และ (2) 
(4) คงเหลือยกมา จ านวนวัตถุดิบคงเหลือจากเดือนก่อน 
(5) รับเดือนนี้ ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับวัตถุดิบในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01 ช่อง (6)  
(6) รวม ผลรวมของช่อง (4) + (5) 
(7) ผลิตสินค้าตามพิกัดฯ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดบิเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตในเดือน

นี้ จากแบบ ภส.07-01 ช่อง (7.1) 
(8) ผลิตสินค้าอื่น ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดบิเพื่อใชผ้ลิตสินค้าอื่นในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01 ช่อง 

(7.2) 
(9) เสียหาย ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดบิที่เสียหายในเดือนนี ้จากแบบ ภส.07-01   ชอ่ง (7.3) 
(10) อื่น ๆ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดบิในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01   ช่อง (7.4) 
(11) คงเหลือยกไป จ านวนวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ผลต่างของช่อง (6) – (7) – (8) – (9) – (10) 
2. งบกำรผลิต 

ช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(12) ประเภทสินค้า ชนิด ตราหรือ
เครื่องหมาย/แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความหวาน 
ขนาด (หน่วย) 

ชื่อสินค้า ชนิด ตราหรือเครื่องหมาย แบบ รุ่น ดีกรี ความหวาน ขนาด หน่วย จากแบบ ภส.07-02 
ช่อง (1) (2) (3) (4) (5) 

(13) คงเหลือยกมา จ านวนสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือจากเดือนก่อน 
(14) รับจากการผลิต ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับสินค้าส าเร็จรูปจากการผลิตในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-02 ช่อง 

(9.1) 
(15) รับคืนจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับคืนสินค้าส าเร็จรูปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนในเดือนนี้ จากแบบ ภส.

07-02 ช่อง (9.2) 
(16) อื่น ๆ ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับสินค้าส าเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-02 ช่อง 

(9.3) 
(17) รวม ผลรวมของช่อง (13) + (14) + (15) + (16) 
(18) จ าหน่ายในประเทศ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่จ าหน่ายภายในประเทศในเดือนนี้ จากแบบ ภส.

07-02 ช่อง (10.1) 
(19) จ าหน่ายตา่งประเทศ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่จ าหน่ายโดยการส่งออกไปต่างประเทศในเดือนนี้ 

จากแบบ ภส.07-02 ช่อง (10.2) 
(20) ใช้ในโรงอุตสาหกรรม ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่น ามาใช้ภายในโรงอุตสาหกรรมในเดือนนี้ จากแบบ 

ภส.07-02 ชอ่ง (10.3) 
(21) คลังสินค้าทัณฑ์บน ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปไปเก็บที่คลังสินค้าทัณฑ์บนในเดือนนี้ จากแบบ ภส.

07-02 ช่อง (10.4) 
(22) เสียหาย ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่เสียหาย ในเดือนนี้จากแบบ  

ภส.07-02 ชอ่ง (10.5)  
(23) อื่น ๆ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ ในเดือนนี้จากแบบ  

ภส.07-02 ชอ่ง (10.6)  
(24) คงเหลือยกไป จ านวนสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิน้เดือน ผลต่างของช่อง (17) – (18) – (19) – (20) – (21) 

– (22) – (23) 

 




