
(5) หน่วย : .............................

 (9.1)
ผลิตได้

 (9.2)
รับคืนจากคลัง
สินค้าทัณฑ์บน

(9.3)
อ่ืน ๆ

 (9.4)
รวมรับสินค้า

(10.1)
จ าหน่ายใน
ประเทศ 

(10.2)
จ าหน่ายต่าง

ประเทศ 

(10.3)
ใช้ในโรง

อุตสาหกรรม

(10.4)
คลังสินค้า
ทัณฑ์บน 

(10.5)
เสียหาย

(10.6)
อ่ืน ๆ

(10.7)
รวมจ่ายสินค้า

 

ยอดยกมา

(13) รวมเดือนน้ี 
(14) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนน้ี 

(1) ประเภทสินค้า........................................................................................ (2) ชนิด................................................... (3) ตราหรือเคร่ืองหมาย/แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความหวาน................................... (4) ขนาด..............................

(6)
วันเดือนปี

(7)
รายการ

(๘)
หลักฐานเลขท่ี

(9) จ านวนรับ (10) จ านวนจ่าย  (11)
ยอดคงเหลือ 

(12)
หมายเหตุ
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ค ำอธิบำยบัญชีประจ ำวันแสดงกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย (ภส.07-02) 
 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(1) ประเภทสินค้า ช่ือสินค้าส าเร็จรูปตามพิกัดอตัราภาษีสรรพสามิต  (สินค้าสุรา แบ่งเป็น 2 ช่วง 

คือ สินค้ารอการบรรจุภาชนะ และสินค้าส าเร็จรูปพร้อมขาย) 
(2) ชนิด ชนิดย่อยของประเภทสินค้าตามพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิตใน ( )  
(3) ตราหรือเครื่องหมาย/แบบ/รุน่/ดีกร/ี
ความหวาน 

ช่ือเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เป็นของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้น และแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 
หรือช่ือสินค้าที่บ่งบอกลักษณะ แบบหรือรุ่น (สินค้ารถยนต์) ดีกรี (สินค้าสรุา) 
ความหวาน (กรณเีครื่องดืม่ให้ระบหุน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลติร)    

(4) ขนาด บอกขนาดของสินค้าส าเร็จรูป หรอื (สินค้าสุรา ใช้ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดของ
ภาชนะท่ีบรรจสุินค้าส าเร็จรูป) 

(5) หน่วย หน่วยนับของสินค้าส าเร็จรูป เช่น (สินค้าสรุา หมายถึง สินค้ารอการบรรจภุาชนะ 
หน่วยเป็นลติร และสินคา้ส าเร็จรปูพร้อมขาย หน่วยเป็น ขวด กระป๋อง ถัง [Keg]) 
(สินค้ายาสูบ หน่วยเป็นมวน หรือกรัมต่อหน่วย) (สินคา้ไพ่ หน่วยเปน็ใบ)  

(6) วันเดือนป ี วันเดือนปที่เกิดรายการรับ หรือจา่ยสินค้าท้ังหมด ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามล าดับ   
กอนหลัง โดยให้มีการบันทึกบัญชทีุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดขึ้น ให้ใช้
เครื่องหมาย “ – ” เพื่อแสดงว่าไม่มีรายการนั้น 

(7) รายการ ลักษณะของเอกสารแสดงถึงการได้มาหรือจา่ยสินค้าออกไป เช่น ใบรับสินค้า ใบ
รับสินค้าส าเร็จรูป หรือใบเบิกสินค้า ใบส่งสินค้า ใบส่งของ ใบขนย้ายสุรา 
ใบก ากับภาษีขาย Commercial Invoice 

(8) หลักฐานเลขท่ี เลขท่ีของเอกสารจากช่อง (7) เช่น เลขท่ีใบรับสินคา้ เลขท่ีใบรับสนิค้าส าเร็จรูป 
หรือเลขท่ีใบเบิกสินค้า เลขท่ีใบส่งสินค้า เลขท่ีใบส่งของ เลขท่ีใบขนย้ายสรุา 
เลขท่ีใบก ากับภาษีขาย เลขท่ี Commercial Invoice 

(9) จ านวนรับ 
       (9.1) ผลติได ้
       (9.2) รับคืนจากคลังสินคา้ทัณฑ์บน 
       (9.3) อื่น ๆ 
       (9.4) รวมรบัสินค้า     

จ านวนหน่วยของการรับสินค้าส าเร็จรูป เช่น 
จากการผลิตสินค้า 
รับคืนจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น รับคืนจากลูกค้า รับคืนจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย 
ผลรวมของช่อง (9.1) + (9.2) + (9.3) 

(10) จ านวนจ่าย 
       (10.1) จ าหนา่ยในประเทศ 
       (10.2) จ าหนา่ยต่างประเทศ 
       (10.3) ใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
       (10.4) คลังสินค้าทัณฑ์บน 
       (10.5) เสียหาย 
       (10.6) อื่น ๆ 
 
 
       (10.7) รวมจ่ายสินค้า 

จ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูป เช่น 
เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ   
เพื่อจ าหน่ายโดยการส่งออกไปต่างประเทศ   
ที่น ามาใช้ภายในโรงอุตสาหกรรม 
น าไปเก็บท่ีคลังสินค้าทัณฑ์บน 
ที่เสียหาย 
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น (สินค้ารถยนต์  น าไปเก็บไว้สถานแสดงรถยนต์เพือ่รอจ าหน่าย) 
(สินค้าสรุา การจ่ายบรรจุ หมายถงึ การจ่ายน้ าสรุา/น้ าเบียร์/ไวน์ เพื่อการบรรจุ
ภาชนะ ก่อนเป็นสินค้าส าเร็จรูปพร้อมขาย)  
ผลรวมของช่อง (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) 

(11) ยอดคงเหลือ ผลตา่งของ ยอดยกมา + (9.4) – (10.7) 
(12) หมายเหต ุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเพื่อเตือนความจ า 
(13) รวมเดือนนี ้ ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (9.1) (9.2) (9.3) (9.4) (10.1) (10.2) (10.3) (10.4) 

(10.5) (10.6) (10.7) 
(14) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้  ผลรวมทั้งปีในช่อง (9.1) (9.2) (9.3) (9.4) (10.1) (10.2) (10.3) (10.4) 

(10.5) (10.6) (10.7) 




