
1. งบวัตถุดิบ 3. งบการผลิตและการจ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ
รายการ

(4)..................... (4)..................... (4)..................... (4)..................... (23) ......... ดีกรี (23) ......... ดีกรี (23) ......... ดีกรี (23) ......... ดีกรี
(5) ยอดยกมา (25) ยอดยกมา 
(6) รับ (26) รับ 
(7) รวม (27) รวม 
(8) จ่าย (28) จ่าย 
(9) ยอดคงเหลือ (29) ยอดคงเหลือ 

2. งบการผลิตสุรากล่ันชนิดเอทานอล (30.2) จ านวน (ลิตร) 

(11) ......... ดีกรี (11) ......... ดีกรี (11) ......... ดีกรี (11) ......... ดีกรี
(13) ยอดยกมา 
(14) รับ 
(15) รวม 
(16) น าไปแปลงสภาพ 
(17) จ าหน่ายต่างประเทศ 

(18) ใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
(19) อ่ืน ๆ 
(20) ยอดปรับปรุง +/- 
(21) ยอดคงเหลือ 

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

(24) หน่วย.....................

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

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

รายการ

(3) ประเภทวัตถุดิบ 
รายการ

(10) สุรากล่ันชนิดเอทานอล 
(12) หน่วย.....................

(31) หมายเหตุ............................................................................................................................

(30.3) รวม 

(22) เอทานอลแปลงสภาพ

(30) จ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ 
(30.1) ช่ือโรงอุตสาหกรรมน  ามัน 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
งบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือ
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ส าหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ
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ค ำอธิบำยงบเดือนแสดงรำยกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และยอดคงเหลือ (ภส.07-11) 
 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม 
      
     ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ 
     ประจ าเดือน 

ชื่อสถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดท้ังบริเวณแห่งสถานที่นั้น  
ที่ขอยกเว้นภาษี 
เลขทะเบียนสรรพสามิต 
เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

(2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้แทน 
 
     วันที ่

ลงชื่อเจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 
วันที่ยื่นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย 
และยอดคงเหลือสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ 

 

1. งบวัตถุดิบ  
ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(3) ประเภทวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน จากแบบ ภส.07-08 ช่อง (2) 
(4) หน่วย หน่วยนับของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า จากแบบ ภส.07-08 ช่อง 

(3) 
(5) ยอดยกมา  จ านวนหน่วยวัตถุดิบคงเหลือจากเดือนก่อน 
(6) รับ  ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับวัตถุดิบในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-08

ช่อง (6.2)  
(7) รวม  ผลรวมของวัตถุดิบ ช่อง (5) + (6)  
(8) จ่าย ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-

08  ช่อง (8.2) 
(9) ยอดคงเหลือ จ านวนวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ผลต่างของช่อง (7) – (8) 
  

2. งบกำรผลิตสุรำกลั่นชนิดเอทำนอล 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(10) สุรากลั่นชนิดเอทานอล สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ผลิตได้ 
(11) ดีกรี แรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรของสุรากลั่นชนิดเอทานอล จากแบบ ภส.

07-09 ช่อง (2) 
(12) หน่วย หน่วยนับของสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ผลิตได้ จากแบบ ภส.07-09 

ช่อง (3) 
(13) ยอดยกมา  จ านวนหน่วยสุรากลั่นชนิดเอทานอลคงเหลือจากเดือนก่อน 
(14) รับ  ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ผลิตได้ใน

เดือนนี้ จากแบบ ภส.07-09 ช่อง (6.2) 
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(15) รวม  ผลรวมของสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ผลิต ช่อง (13) + (14) 
(16) น าไปแปลงสภาพ 
 

ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสุรากลั่นชนิดเอทานอลไปแปลงสภาพ
ในเดือนนี้จากแบบ ภส.07-09 ช่อง (8.2) 

(17) จ าหน่ายต่างประเทศ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่จ าหน่ายโดย
การส่งออกไปต่างประเทศในเดือนนี้จากแบบ ภส.07-09 ช่อง (8.3) 

(18) ใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
 

ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่น ามาใช้
ภายในโรงอุตสาหกรรมในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-09 ช่อง (8.4) 

(19) อื่น ๆ 
 

ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสุรากลั่นชนิดเอทานอลในเรื่องอ่ืน ๆ 
ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-09 ช่อง (8.5) 

(20) ยอดปรับปรุง +/-  ผลต่างระหว่างยอดคงเหลือทางบัญชีกับยอด ATG ตามหนังสือท่ีได้รับ
อนุมัติแล้ว จากแบบ ภส.07-09 ช่อง (11) 

(21) ยอดคงเหลือ จ านวนสุรากลั่นชนิดเอทานอลคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ผลต่างสุรากลั่น
ชนิดเอทานอลชองช่อง (15) – (16) – (17) – (18) – (19) +/- 
(20) 

 

3. งบกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพ 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(22) เอทานอลแปลงสภาพ เอทานอลผสมกับสารแปลงสภาพ 
(23) ดีกรี แรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรของเอทานอลแปลงสภาพ จากแบบ ภส.

07-10 ช่อง (2) 
(24) หน่วย หน่วยนับของเอทานอลแปลงสภาพ จากแบบ ภส.07-10 ช่อง (3) 
(25) ยอดยกมา จ านวนหน่วยเอทานอลแปลงสภาพคงเหลือจากเดือนก่อน 
(26) รับ ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับเอทานอลแปลงสภาพในเดือนนี้ จาก

แบบ ภส.07-10 ช่อง (7.2) 
(27) รวม ผลรวมของช่อง (25) + (26) 
(28) จ่าย ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายเอทานอลแปลงสภาพในเดือนนี้ จาก

แบบ ภส.07-10 ช่อง (9.3) + (9.4) 
(29) ยอดคงเหลือ จ านวนเอทานอลแปลงสภาพคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ผลต่างของช่อง 

(27) – (28) 
(30) จ าหน่ายเอทานอลแปลง
สภาพ 
       (30.1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม
น้ ามัน 
       (30.2) จ านวน (ลิตร) 
       (30.3) รวม 

 
ทีป่ระสงค์น าสุรากลั่นชนิดเอทานอลส าหรับน าไปใช้ผสมกับน้ ามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง 
จ านวนหน่วยที่จ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ 
ผลรวมของช่อง (30.2) 

(31) หมายเหต ุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเตือนความจ า 
 




