
 
 

 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ก าหนดแบบบัญชีประจ าวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน  
และสถานที่ส าหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 3) 

-------------------------------------- 
 
เพ่ือให้การจัดท าบัญชีประจ าวัน บัญชีรับจ่ายสินค้า และงบเดือนส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตามความ         
ในมาตรา 118 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1.1) และ (1.2) ของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศกรมสรรพสามิต   

เรื่อง ก าหนดแบบบัญชีประจ าวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่ส าหรับยื่นงบเดือนและ     
แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

        “(1.1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขาว ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก        
และโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ให้ท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบที่ผลิตสุราเพ่ือการค้า     
ตามแบบ ภส.07-01/1 บัญชีประจ าวันแสดงการผลิตสุราเพ่ือการค้า ตามแบบ ภส.07-02/1 บัญชีประจ าวัน
แสดงการรับและการจ่ายสุราเพ่ือการค้า ที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว ตามแบบ ภส.07-02/1 (2)                    
และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสุราเพ่ือการค้า ตามแบบ     
ภส.07-04/1 ท้ายประกาศนี้ 

        (1.2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุรา      
ขนาดเล็ก และโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ให้ท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ                       
ที่ผลิตสุราเพ่ือการค้า ตามแบบ ภส.07-01/1 บัญชีประจ าวันแสดงการผลิตสุราเพ่ือการค้า ตามแบบ                        
ภส.07-02/1 (1) บัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายสุราเพ่ือการค้า ที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว 
ตามแบบ ภส.07-02/1 (2) และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือ
สุราเพ่ือการค้า ตามแบบ ภส.07-04/1 ท้ายประกาศนี้” 

 
ข้อ 2 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (1.3/1) ของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศกรมสรรพสามิต     

เรื่อง ก าหนดแบบบัญชีประจ าวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่ส าหรับยื่นงบเดือนและ     
แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

 “(1.3/1) ผู้ผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า ให้ท าบัญชีประจ าวัน/งบเดือน แสดงการใช้
วัตถุดิบ การผลิต และการบริโภค ตามแบบ ภส.07-01 (1) ท้ายประกาศนี้” 

 
 
 
 
 

 

 

(ร่าง) 
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ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
                                   ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
(นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
        
 



(๑) ช่ือโรงอุตสาหกรรม.......................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก  โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
วัน เดือน ปี รายการ หลักฐานเลขท่ี จ านวนรับ จ านวนจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา

(11) รวมเดือนน้ี
(12) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนน้ี

(2) ประเภทวัตถุดิบ....................................................ประเภทสุรา ..................................................... (3) ประจ าเดือน...............................................หน่วยนับ.........................

ภส.07-01/1

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับและกำรจ่ำยวัตถุดิบท่ีผลิตสุรำเพื่อกำรค้ำ

ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง
ตำมมำตรำ 118 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

ประเภท สุรำกล่ันชนิดสุรำขำว/สุรำแช่ที่ไม่ใช่เบียร์



ค ำอธิบำยบัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับและกำรจ่ำยวัตถุดิบทีผ่ลิตสุรำเพื่อกำรค้ำ 
ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง 

ประเภท สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว/สุรำแช่ท่ีไม่ใช่เบียร์ 
 (ภส.07-01/1) 

 
ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ 
โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
โรงอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

ระบชุื่อโรงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนสรรพสามิต และขนาดโรงอุตสาหกรรม
ของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรา 

(2) ประเภทวัตถุดิบ 
ประเภทสุรา  

ชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ข้าวเหนียว กระเจี๊ยบ องุ่น เป็นต้น  
ประเภทสุราที่ผลิต เช่น สุรากลั่น หรือ สุราแช่  

(3) ประจ าเดือน หน่วยนับ เดือนที่ท าการบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน และหน่วยนับของวัตถุดิบ เช่น 
ลิตร/กิโลกรัม 

(4) วัน เดือน ปี วันเดือนปี ตามเอกสารที่เกิดรายการรับหรือจ่ายวัตถุดิบ ซึ่งจะต้องแสดงไว้
ตามล าดับก่อนหลัง โดยให้มีการบันทึกบัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดข้ึน 
ให้ใช้เครื่องหมาย “ -ย” เพ่ือแสดงว่าไม่มีรายการในวันนั้น 

(5) รายการ เอกสารที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายวัตถุดิบออกไป เช่น ใบก ากับภาษีซื้อ  
ใบรับวัตถุดิบ หรือใบเบิกวัตถุดิบ 

(6) หลักฐานเลขที่ เลขที่ของเอกสารจากช่อง (5) เช่น เลขที่ใบก ากับภาษีซื้อ เลขที่ใบรับวัตถุดิบ 
หรือเลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ หากไม่มีเอกสาร ให้ใช้เครื่องหมาย “ -ย” เพ่ือแสดงว่า
ไม่มีรายการในวันนั้น  

(7) จ านวนรับ จ านวนหน่วยของวัตถุดิบที่รับ 
(8) จ านวนจ่าย จ านวนหน่วยของวัตถุดิบที่จ่ายไปผลิตสุรา ผลิตสินค้าอ่ืน เสียหาย หรืออ่ืน ๆ 

เช่น การน าวัตถุดิบไปจ าหน่าย 
(9) ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา + (7) – (8) 
(10) หมายเหตุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเตือนความจ า 
(11) รวมเดือนนี้ ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (7) และ (8)  
(12) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ผลรวมทั้งปีในช่อง (7) และ (8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑) ช่ือโรงอุตสาหกรรม.......................................................................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก    โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง

(2) ช่ือสุรา............................................................................................................................. ประเภทสุรา ....................................................................  (3) ประจ าเดือน.................................................................

(4) (7) (9) (10) (12) (13)

คร้ังท่ี/วันเดือน
ปีท่ีหมัก

จ านวนภาชนะ
 (หน่วย)

ปริมาณบรรจุจริง
ต่อภาชนะ (ลิตร)

ปริมาณสุทธิ 
(ลิตร)

คร้ังท่ี/วันเดือนปี
ท่ีหมัก

จ านวนภาชนะ
 (หน่วย)

ปริมาณบรรจุจริง
ต่อภาชนะ (ลิตร)

ปริมาณสุทธิ
 (ลิตร)

(ลิตร) ดีกรี ลิตร (ลิตร) (ลิตร)
ขนาดบรรจุ 

(ลิตร)
...... ดีกรี
 (หน่วย)

...... ดีกรี
 (หน่วย)

...... ดีกรี
 (หน่วย)

ปริมาณสุทธิ
 (ลิตร)

(ลิตร)

ยอดยกมา

(14) รวมเดือนน้ี

(15) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนน้ี

(16) ปริมาณสุทธิของภาชนะส าหรับบรรจุน้ าหมักส่า 1 หน่วย มีขนาดบรรจุ ................. ลิตร (ถัง/โอ่ง/ไห/ฯลฯ)

หมายเหตุ

(5) (6)
ปริมาณน้ าสุรา
หลังปรุงแต่ง
คงเหลือสุทธิ

ปริมาณน้ าสุราท่ี
น าไปปรุงแต่ง

ปริมาณน้ าสุรา
ก่อนปรุงแต่ง

คงเหลือ

(11)
ปริมาณน้ าสุราท่ีปรุงแต่ง เพ่ือน าไปบรรจุภาชนะปริมาณน้ าสุราท่ีกล่ัน

ได้ก่อนปรุงแต่งวัน เดือน ปี

(8)
การหมักส่า การน าน้ าหมักส่าไปกล่ันสุรา ปริมาณน้ าหมัก

ส่าคงเหลือ(5.1)

ภส. 07-02/1

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บัญชีประจ ำวันแสดงกำรผลิตสุรำเพื่อกำรค้ำ

ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสรุำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสรุำขนำดกลำง
ตำมมำตรำ 118 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมติ พ.ศ. 2560

ประเภท สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว

(5.2) (5.3) (5.4) (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (11.1) (11.3)(11.2)



ค ำอธิบำยบัญชีประจ ำวันแสดงกำรผลิตสุรำเพื่อกำรค้ำ 
ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง 

ประเภท สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว 
 (ภส.07-02/1) 

 
ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ 
โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
โรงอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

ระบุชื่อโรงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนสรรพสามิต และขนาดโรงอุตสาหกรรม
ของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรา 

(2) ชื่อสุรา ประเภทสุรา ชื่อสุราที่ผลิต ประเภทสุราที่ผลิต เช่น สุรากลั่น หรือ สุราแช่ 
(3) ประจ าเดือน เดือนที่ท าการบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน 
(4) วัน เดือน ปี วันเดือนปี ที่เกิดรายการรับหรือจ่ายสุรา ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามล าดับ

ก่อนหลัง โดยให้มีการบันทึกบัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดข้ึน    
ให้ใช้เครื่องหมาย “ -ย” เพ่ือแสดงว่าไม่มีรายการในวันนั้น 

(5) การหมักส่า 
      (5.1) ครั้งที่/วันเดือนปีที่หมัก 
      (5.2) จ านวนภาชนะ (หน่วย)   
      (5.3) ปริมาณบรรจุจรงิต่อภาชนะ (ลิตร) 
       
      (5.4) ปริมาณสุทธิ (ลิตร) 

ระบุข้ันตอนการหมักน้ าส่า น าวัตถุดิบผสมกันเพ่ือท าการหมักในภาชนะ  
ครั้งที่หมัก/วันเดือนปีที่หมัก เช่น ครั้งที่ 1 /1 มค 2565 
จ านวนภาชนะที่ใช้บรรจุน้ าหมักส่า เช่น 10 ถัง 10 ไห เป็นต้น 
ปริมาณน้ าหมักส่าที่บรรจุจริงต่อภาชนะ เช่น ถังขนาดบรรจุสุทธิ (เต็มถัง) 
20 ลิตร มีปริมาณน้ าหมักส่าทีบ่รรจุจริงต่อภาชนะ = 18 ลิตร 
ปริมาณบรรจุทั้งหมด โดยน าจ านวนภาชนะ (5.2) x ปริมาณบรรจุจริง     
ต่อภาชนะ (5.3) = ปริมาณสุทธิ (ลิตร) 

(6) การน าน้ าหมักส่าไปกลั่นสุรา 
      (6.1) ครั้งที่/วันเดือนปีที่หมัก 
      (6.2) จ านวนภาชนะ (หน่วย)   
      (6.3) ปริมาณบรรจุจรงิต่อภาชนะ (ลิตร) 
       
      (6.4) ปริมาณสุทธิ (ลิตร) 

ระบขุั้นตอนการน าน้ าหมักส่าไปกลั่น ดังนี้ 
น้ าหมักส่าของครั้งที่หมัก/วันเดือนปีที่หมัก เช่น ครั้งที ่1 /1 มค 2565 
จ านวนภาชนะบรรจุน้ าหมักส่าที่น ามากลั่นสุรา เชน่ 10 ถัง 10 ไห เป็นต้น 
ปริมาณน้ าหมักส่าที่บรรจุจริงต่อภาชนะ เช่น ถังขนาดบรรจุสุทธิ (เต็มถัง) 
20 ลิตร มีปริมาณน้ าหมักส่าทีบ่รรจุจริงต่อภาชนะ = 18 ลิตร 
ปริมาณบรรจุทั้งหมด โดยน าจ านวนภาชนะ (6.2) x ปริมาณบรรจุจริง        
ต่อภาชนะ (6.3) = ปริมาณสุทธ ิ(ลิตร) 

(7) ปริมาณน้ าหมักส่าคงเหลือ (ลิตร) ปริมาณน้ าหมักส่าคงเหลือในวันนี้ โดยน ายอดคงเหลือของวันก่อนมา
บวกปริมาณสุทธิของการหมักส่า (5.4) หักปริมาณสุทธิของการน า       
น้ าหมักส่าไปกลั่นสุรา (6.4) 

(8) ปริมาณน้ าสุราที่กลั่นได้ก่อนปรุงแต่ง  
      ดีกร ี
      ลิตร 

ปริมาณน้ าสุราที่ได้จากการกลั่นสุรา  
ระบุแรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)  
ระบุปริมาณน้ าสุราที่กลั่นได้ก่อนปรุงแต่ง หน่วยเป็นลิตร 

(9) ปริมาณน้ าสุราที่น าไปปรุงแต่ง (ลิตร) ปริมาณน้ าสุราที่กลั่นได้ ที่น าไปปรุงแต่ง หน่วยเป็นลิตร 
(10) ปริมาณน้ าสุราก่อนปรุงแต่งคงเหลือ (ลิตร) ปริมาณน้ าสุราที่กลั่นได้ก่อนปรุงแต่ง (8) หักปริมาณน้ าสุราที่น าไป    

ปรุงแต่ง (9) 
 

 



- ๒ - 
 
 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(11) ปริมาณน้ าสุราที่ปรุงแต่ง เพื่อน าไป
บรรจุภาชนะ 
      (11.1) ขนาดบรรจุ (ลิตร)  
      (11.2) ดีกรี (หน่วย)   
       
      (11.3) ปริมาณสุทธิ (ลิตร) 

ระบุขั้นตอนการน าน้ าสุราปรุงแต่งแล้วไปบรรจุภาชนะ เป็นสินค้าส าเร็จรูป
พร้อมดื่ม 
ปริมาณน้ าสุราที่บรรจุในภาชนะ เช่น 0.330 ลิตร 0.625 ลิตร ฯลฯ  
ระบุดีกรี บนหัวของตาราง และระบุจ านวนของภาชนะที่ใช้บรรจุ ลงในตาราง 
เช่น 35 ดีกรี 10 ขวด 
ปริมาณบรรจุทั้งหมด โดยน าจ านวนภาชนะที่ใช้บรรจ ุ(11.2) x ขนาดบรรจุ 
(11.1) = ปริมาณสุทธิ (ลติร)   

(12) ปริมาณน้ าสุราหลังปรุงแต่งคงเหลือสุทธิ 
(ลิตร) 

ปริมาณน้ าสุราที่น าไปปรุงแต่ง (9) หักปริมาณสุทธิของปริมาณน้ าสุราที่  
ปรุงแต่ง เพื่อน าไปบรรจุภาชนะ (11.3)   

(13) หมายเหตุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเตือนความจ า 
(14) รวมเดือนนี้ ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (5.4) (6.4) (7) (9) (10) (11.3) และ (12) 
(15) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ผลรวมทั้งปีในช่อง (5.4) (6.4) (7) (9) (10) (11.3) และ (12) 
(16) ปริมาณสุทธิของภาชนะส าหรับบรรจุ
น้ าหมักส่า 1 หน่วย มีขนาดบรรจุ ........ ลิตร 
(ถัง/โอ่ง/ไห/ฯลฯ) 

ขนาดบรรจุสุทธิของภาชนะ 1 หน่วย ที่ใช้บรรจุน้ าหมักส่า เช่น ภาชนะ
ที่ใช้บรรจุเป็นถัง มีขนาดบรรจุสุทธิ (เต็มถัง) 20 ลิตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(๑) ช่ือโรงอุตสาหกรรม.......................................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก    โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง

(2) ช่ือสุรา.................................................................................................... ประเภทสุรา ......................................................  (3) ประจ าเดือน.................................................................

(4) (7) (9) (10)

จ านวนภาชนะ ปริมาณบรรจุต่อภาชนะ ปริมาณสุทธิ น  าหมักของ แรงแอลกอฮอล์ ปริมาณน  าสุรา ขนาดบรรจุ .........ดีกรี ปริมาณสุทธิ
(หน่วย) (ลิตร) (ลิตร) (ครั งท่ีหมัก/ปี) (ดีกรี) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร) (หน่วย) (ลิตร) (ลิตร)

ยอดยกมา

(11) รวมเดือนนี 
(12) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี 

(13) ปริมาณสุทธิของภาชนะส าหรับบรรจุน  าหมักส่า 1 หน่วย มีขนาดบรรจุ ................. ลิตร (ถัง/โอ่ง/ไห/ฯลฯ)

หมายเหตุ

(6)(5)
ปริมาณน  าสุราแช่

คงเหลือ

(8)
ปริมาณการบรรจุภาชนะ

 วัน เดือน ปี
ปริมาณน  าสุราแช่ท่ีผลิตได้ และรอบรรจุ

ครั งท่ีหมัก/ปี

การหมัก ปริมาณน  าหมัก
คงเหลือ

ภส. 07-02/1(1)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บัญชีประจ ำวันแสดงกำรผลิตสุรำเพื่อกำรค้ำ

ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง
ตำมมำตรำ 118 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

ประเภท สุรำแช่ที่ไม่ใช่เบียร์



ค ำอธิบำยบัญชีประจ ำวันแสดงกำรผลิตสุรำเพื่อกำรค้ำ 
ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง 

ประเภท สุรำแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ 
(ภส.07-02/1(1)) 

 

 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  
โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
โรงอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

ระบุชื่อโรงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนสรรพสามิต และขนาด    
โรงอุตสาหกรรมของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรา 

(2) ชื่อสุรา ประเภทสุรา ชื่อสุราที่ผลิต ประเภทสุราที่ผลิต เช่น สุรากลั่น หรือ สุราแช่ 
(3) ประจ าเดือน เดือนที่ท าการบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน 
(4) วัน เดือน ปี วันเดือนปี ที่เกิดรายการรับหรือจ่ายสุรา ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามล าดับ

ก่อนหลัง โดยให้มีการบันทึกบัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดขึ้น 
ให้ใช้เครื่องหมาย “ -ย” เพ่ือแสดงว่าไม่มีรายการในวันนั้น 

(5) การหมัก การน าวัตถุดิบผสมกันเพ่ือท าการหมักในภาชนะ ให้บอกครั้งที ่
ให้บอกครั้งที่หมัก/ปี จ านวนภาชนะ (หน่วย) ปริมาณบรรจุ    
ต่อภาชนะ (ลิตร) และให้น าจ านวนภาชนะ x ปริมาณบรรจุ      
ต่อภาชนะ = ปริมาณสุทธิ (ลิตร) 

(6) ปริมาณน้ าสุราแช่ที่ผลิตได้และรอบรรจุ ให้บอกปริมาณน้ าสุราแช่ที่ผลิตได้และรอบรรจุ  
โดยระบุว่าใช้น้ าหมักของครั้งที่หมัก/ปี ใดมาท าการผลิตสุราแช่ 
ระบุแรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) และปริมาณน้ าสุราแช่ (ลิตร)  

(7) ปริมาณน้ าหมักคงเหลือ ปริมาณน้ าหมักคงเหลือในวันนี้ โดยน ายอดคงเหลือของวันก่อน
บวกกับปริมาณสุทธิของการหมัก (5) หักปริมาณน้ าสุราที่ผลิตได้
และรอบรรจุ (6) 

(8) ปริมาณการบรรจุภาชนะ     การน าน้ าสุราที่ผลิตได้และรอบรรจุ ไปบรรจุภาชนะเพ่ือจ าหน่าย   
โดยระบุขนาดบรรจุ (ลิตร) เช่น 0.330 ลิตร แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) 
เช่น 14 ดีกรี และระบุจ านวนภาชนะที่ใช้บรรจุ (หน่วย) เช่น 10 ไห        
10 ขวด ส่วนปริมาณสุทธิ (ลิตร) ให้น าจ านวนภาชนะที่บรรจุสุราแล้ว 
x  ขนาดบรรจุ (ลิตร) เช่น 0.330 ลิตร x 100 ไห = 33 ลิตร  

(9) ปริมาณน้ าสุราแช่คงเหลือ ปริมาณน้ าสุราคงเหลือในวันนี้ โดยน าปริมาณคงเหลือของวันก่อน
บวกกับปริมาณน้ าสุราที่ผลิตได้และรอบรรจุ (6) หักปริมาณการ
น าน้ าสุราบรรจุภาชนะ (8) 

(10) หมายเหตุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเตือนความจ า 
(11) รวมเดือนนี้ ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (5) (6) (7) (8) และ (9) 
(12) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ผลรวมทั้งปีในช่อง (5) (6) (7) (8) และ (9) 
(13) ปริมาณสุทธิของภาชนะส าหรับบรรจุ
น้ าหมักส่า 1 หนว่ย มีขนาดบรรจุ .......... ลิตร 
(ถัง/โอ่ง/ไห/ฯลฯ) 

ขนาดบรรจุสุทธิของภาชนะ 1 หน่วย ที่ใช้บรรจุน้ าหมักส่า เช่น 
ภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นถัง มีขนาดบรรจุสุทธิ (เต็มถัง) 20 ลิตร 
 



(๑) ช่ือโรงอุตสาหกรรม.......................................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก    โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง

(2) ช่ือสุรา............................................................   ประเภทสุรา......................................... ชนิดสุรา........................................   แรงแอลกอฮอล์............. ดีกรี  ขนาดบรรจุ................... ลิตร หน่วยนับ.................... 
(3) ประจ าเดือน.....................................................

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

วัน เดือน ปี รายการ หลักฐานเลขท่ี จ านวนรับ (หน่วย) จ านวนจ่าย (หน่วย) คงเหลือ (หน่วย) หมายเหตุ

  

(12) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนน้ี
(11) รวมเดือนน้ี

ภส.07-02/1(2)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายสุราเพื่อการคา้ ที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว 

ส าหรับโรงอุตสาหกรรมสรุาขนาดเล็ก และโรงอุตสาหกรรมสรุาขนาดกลาง
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560

ประเภท สุรากลั่นชนิดสุราขาว/สุราแช่ที่ไมใ่ช่เบียร์ 



ค ำอธิบำยบัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับและกำรจ่ำยสุรำเพื่อกำรค้ำ ที่บรรจุภำชนะและปิดแสตมป์แล้ว  
 ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็ก และโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง 

ประเภท สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว/สุรำแช่ท่ีไม่ใช่เบียร์ 
 (ภส.07-02/1(2)) 

 
ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ 
โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
โรงอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

ระบุชื่อโรงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนสรรพสามิต และขนาดโรงอุตสาหกรรมของ
ผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรา 

(2) ชื่อสุรา ประเภทสุรา 
ชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์   
ขนาดบรรจุ หน่วยนับ 

ระบุชื่อสุรา ประเภทสุรา ชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ และหน่วยนับ
ของสุราที่ผลิต เช่น ชื่อ แช่ทอง สุราแช่ สุราแช่ผลไม้ 5 ดีกรี ขนาด 0.320 ลิตร 
หน่วยนับ เช่น ขวด ไห เป็นต้น 

(3) ประจ าเดือน เดือนที่ท าการบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน 
(4) วัน เดือน ปี วันเดือนปี ที่เกิดรายการรับหรือจ่ายสุรา ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามล าดับก่อนหลัง 

โดยให้มีการบันทึกบัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดขึ้นให้ใช้เครื่องหมาย “ -ย” 
เพ่ือแสดงว่าไม่มีรายการในวันนั้น 

(5) รายการ เอกสารที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายสุราออกไป เช่น ใบรับสินค้า ใบรับสุราส าเร็จรูป 
หรือใบเบิกสุรา ใบส่งของ ใบขนย้ายสุรา ใบก ากับภาษีขาย 

(6) หลักฐานเลขที่ เลขที่ของเอกสารจากช่อง (5) เช่น เลขที่ใบรับสินค้า เลขที่ใบรับสุราส าเร็จรูป 
หรือเลขที่ใบเบิกสุรา เลขที่ใบส่งของ เลขที่ใบขนย้ายสุรา เลขที่ใบก ากับภาษีขาย 

(7) จ านวนรับ (หน่วย) จ านวนหน่วยของการรับสุราทีบ่รรจุภาชนะและปิดแสตมป์ในวันนี้ 
(8) จ านวนจ่าย (หน่วย) จ านวนหน่วยของการจ่ายสุราที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้วน าออกจาก   

โรงอุตสาหกรรม 
(9) คงเหลือ (หน่วย) จ านวนสุราทีบ่รรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้วที่คงเหลือในวันนี้ โดยน ายอดคงเหลือ

ของวันก่อนบวกจ านวนรับ (7) แล้วหักจ านวนจ่าย (8) 
(10) หมายเหตุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเตือนความจ า 
(11) รวมเดือนนี้ ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (7) และ (8)  
(12) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ผลรวมทั้งปีในช่อง (7) และ (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑) ช่ือโรงอุตสาหกรรม.......................................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก    โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง  


(2) ประเภทสุรา............................................ ชนิดสุรา.......................................... (3) ประจ าเดือน...................................

(5) .................................. (5) .................................. (5) .................................. (5) .................................. (5) .................................. (5) ..................................

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

(15) คงเหลือยกมา
(16) รับจากการผลิตและปิดแสตมป์แล้ว
(17) รวม
(18) จ าหน่ายในประเทศ
(19) จ าหน่ายต่างประเทศ
(20) เสียหาย
(21) อ่ืน ๆ
(22) คงเหลือยกไป

                    (4)  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ
            (ลงช่ือ).........................................................................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้แทน
                      (.......................................................................................)
                 วันท่ี......................................................................................................

(5) ประเภทวัตถุดิบ/ หน่วยนับ

(14) ........................................

1. งบวัตถุดิบ

2. งบการผลิต
(14) ........................................ (14) ........................................ (14) ........................................ (14) ........................................ (14) ........................................

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสุราเพื่อการค้า

ส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก และโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประเภท สุรากลั่นชนิดสุราขาว/สุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ......................................
วันเดือนปีที่รับ............................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.............................

รายการ

รายการ หน่วยนับ 

(14) ชื่อสุรา/แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)
/ ขนาดบรรจุ (ลิตร)/

ภส.07-04/1

(5) ชื่อวัตถุดิบ .....................................
หน่วยนับ  .........................

(5) ชื่อวัตถุดิบ ......................................
หน่วยนับ  .........................

(14) ชื่อสุรา ...............................................
..........  ดีกรี  ขนาดบรรจ.ุ..................ลติร

หน่วยนับ .............................

(14) ชื่อสุรา ...............................................
...........  ดีกรี  ขนาดบรรจุ..................ลติร

หน่วยนับ .............................

14) ชื่อสุรา ................................................
...........  ดีกรี  ขนาดบรรจ.ุ.................ลติร

หน่วยนับ .............................

14) ชื่อสุรา ................................................
...........  ดีกรี  ขนาดบรรจุ..................ลติร

หน่วยนับ .............................

14) ชื่อสุรา ................................................
...........  ดีกรี  ขนาดบรรจุ..................ลติร

หน่วยนับ .............................

14) ชื่อสุรา ...............................................
...........  ดีกรี  ขนาดบรรจุ..................ลติร

หน่วยนับ .............................

(5) ชื่อวัตถุดิบ .......................................
หน่วยนับ  .........................

(5) ชื่อวัตถุดิบ .......................................
หน่วยนับ  .........................

(5) ชื่อวัตถุดิบ .......................................
หน่วยนับ  .........................

(5) ชื่อวัตถุดิบ .......................................
หน่วยนับ  .........................



ค ำอธิบำยงบเดือนแสดงรำยกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ กำรผลิต กำรจ ำหน่ำยและยอดคงเหลือสุรำเพื่อกำรค้ำ 
ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดเล็กและโรงอุตสำหกรรมสุรำขนำดกลำง 

ประเภท สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว/สุรำแช่ท่ีไม่ใช่เบียร์  
(ภส.07-04/1) 

 
ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่  
โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
โรงอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

ระบุชื่อโรงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนสรรพสามิต และขนาดโรง
อุตสาหกรรมของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรา 

(2) ประเภทสุรา ชนิดสุรา 
 

ระบุประเภทสุรา เช่น สุรากลั่น สุราแช่ ชนิดสุรา เช่น ชนิดสุราขาว    
สุราแช่ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่ชนิดสุราพื้นเมือง (อุ สาโท) เป็นต้น 

(3) ประจ าเดือน เดือนที่ท าการบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน 
(4) ลงนามผู้ประกออุตสาหกรรม/   
ผู้แทน 

ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลบัญชีงบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับ
วัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่ายและยอดคงเหลือสุรา 

1. งบวัตถุดิบ 
ชื่อช่องรายการ ค าอธิบาย 

(5) ประเภทวัตถุดิบ/ 
หน่วยนับ 

ชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และหน่วยนับของวัตถุดิบ จากแบบ ภส.07-01/1 
ช่อง (2) 

(6) คงเหลือยกมา จ านวนวัตถุดิบคงเหลือจากเดือนก่อน 
(7) รับเดือนนี้ ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับวัตถุดิบในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01/1 ช่อง (7) 
(8) รวม ผลรวมของช่อง (6)+(7) 
(9) ผลิตสินค้าตามพิกัดฯ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าในพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01/1 ช่อง (8) 
(10) ผลิตสินค้าอ่ืน ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าอ่ืนในเดือนนี้ 

จากแบบ ภส.07-01/1 ช่อง (8) 
(11) เสียหาย ผลรวมจ านวนหนว่ยของการจ่ายวัตถุดิบที่เสียหายในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01/1 

ช่อง (8) 
(12) อ่ืน ๆ ผลรวมจ านวนหนว่ยของการจ่ายวัตถุดิบกรณีอ่ืน ๆ ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-01/1 

ช่อง (8) 
(13) คงเหลือยกไป จ านวนวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ผลต่างของช่อง (8) - (9) - (10)  - (11) - (12) 

 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๒. งบกำรผลิต 
ช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 

(14) ชื่อสุรา/แรงแอลกอฮอล์ 
(ดีกรี)/ ขนาดบรรจุ (ลิตร)/
หน่วยนับ 

ชื่อสุรา แรงแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ จากแบบ ภส.07-02/1 แบบ ภส.07-02/1(1) 
หน่วยนับของสุราส าเร็จรูป เช่น ถัง ขวด กระป๋องฯ 

(15) คงเหลือยกมา จ านวนสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือจากเดือนก่อน 
(16) รับจากการผลิตและ
ปิดแสตมป์แล้ว 

ผลรวมจ านวนหน่วยของการรับสินค้าส าเร็จรูปจากการผลิตและปิดแสตมป์แล้ว
ในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-02/1 (2) ช่อง (7) 

(17) รวม ผลรวมของช่อง (15) + (16) 
(18) จ าหน่ายในประเทศ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่ปิดแสตมป์แล้วจ าหน่าย

ภายในประเทศในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-02/1(2) ช่อง (8) 
(19) จ าหน่ายต่างประเทศ ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่ปิดแสตมป์แล้วจ าหน่าย

ต่างประเทศในเดือนนี้ จากแบบ ภส.07-02/1(2) ช่อง (8) 
(20) เสียหาย ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปที่เสียหายในเดือนนี้ จากแบบ 

ภส.07-02/1(2) ช่อง (8) 
(21) อ่ืน ๆ 
 

ผลรวมจ านวนหน่วยของการจ่ายสินค้าส าเร็จรูปกรณีอ่ืน ๆ ในเดือนนี้ จากแบบ 
ภส.07-02/1(2) ช่อง (8) 

(22) คงเหลือยกไป จ านวนสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิน้เดือน ผลตา่งของช่อง (17) - (18) - (19) - 
(20) - (21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   (9.1)   
  รับ   
(หน่วย)

 (9.2) 
จ่าย 

(หน่วย)

 (9.3) 
คงเหลือ 
(หน่วย)

ยอดยกมา

(๒)  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ)............................................................ ผู้ได้รับอนุญาต/ผู้แทน

        (..........................................................)

วันท่ี........................................................................
หมายเหตุ 1. ให้เก็บบัญชีประจ าวัน /งบเดือน ตามแบบ ภส.07-01 (1)  ไว้ ณ สถานท่ีผลิตสุรา

2. บัญชีประจ าวัน /งบเดือน ตามแบบ ภส.07-01 (1) ให้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาหรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีสถานท่ีผลิตสุราต้ังอยู่ 

(14)
หมายเหตุ

(๑) ช่ือผู้ท่ีได้รับอนุญาต............................................................  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี - - (3) ประจ าเดือน............................................. 

(4) ประเภทสุรา...................................................... (5) ชนิด........................................................................................... (6) แรงแอลกอฮอล์ ........................

(16) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนน้ี

(7)
วันเดือนปี

(8)
รายการ

 (9) รายการวัตถุดิบ       (10)     
  ปริมาณน้ า
สุราท่ีผลิตได้ 

(ลิตร)

    (11) 
ปริมาณน้ า

สุราท่ีบริโภค 
(ลิตร)

 (12)
ปริมาณน้ า

สุราท่ีเสียภาษี 
(บาท)

(13)
ปริมาณน้ า

สุราคงเหลือ 
(ลิตร)

(15) รวมเดือนน้ี 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บัญชีประจ ำวัน / งบเดือน แสดงกำรใช้วัตถุดิบ กำรผลิต และกำรบริโภค

ตำมมำตรำ 118 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560
ส ำหรับกำรผลิตสุรำที่มิใช่เพื่อกำรค้ำ

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขท่ีรับ............................. 
วันเดือนปีที่รับ...................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ....................

ภส.๐๗-๐๑ (๑)



ค ำอธิบำยบัญชีประจ ำวัน / งบเดือน แสดงกำรใช้วัตถุดิบ กำรผลิต และกำรบริโภค  
ส ำหรับกำรผลิตสุรำที่มิใช่เพื่อกำรค้ำ  

(ภส.07-01(1)) 
 

ชื่อช่องรำยกำร ค ำอธิบำย 
(1) ชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาต ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่ 

ชื่อที่ได้รับอนุญาตใช้จดทะเบียนสรรพสามิต เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
 

(2) ผู้ได้รับอนุญาต/ผู้แทน  ลงชื่อผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้แทน และวันที่ยื่นบัญชีประจ าวัน/งบเดือน 
แสดงการใช้วัตถุดิบ การผลิต และการบริโภค 

(3) ประจ าเดือน เดือนที่ท าการบันทึกรายการบัญชีประจ าวัน 
(4) ประเภทสินค้า ชนิดสุรา เช่น สุรากลั่น สุราแช่ 
(5) ชนิด ชนิดย่อยของประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(6) แรงแอลกอฮอล์ ระบุแรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) 
(7) วันเดือนปี วันเดือนปีที่เกิดรายการรับหรือจ่ายวัตถุดิบ รวมทั้งกระบวนการผลิต    

น้ าสุราทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามล าดับ ก่อนหลัง โดยให้มีการบันทึก
บัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดข้ึน ให้ใช้เครื่องหมาย “ – ” เพ่ือ
แสดงว่าไม่มี 

(8) รายการ รายชื่อวัตถุดิบ 
(9) รายการวัตถุดิบ จ านวนการรับ-จ่ายวัตถุดิบส าหรับผลิตสุรา และคงเหลือ 
(9.1) รับ จ านวนหน่วยของวัตถุดิบที่รับมาเพ่ือผลิตสุรา (ลิตร) 
(9.2) จ่าย จ านวนหน่วยของวัตถุดิบที่จ่ายไปเพ่ือผลิตสุรา (ลิตร) 
(9.3) คงเหลือ ผลต่างของรายการรับ (9.1) หักด้วยรายการจ่าย (9.2) 
(10) ปริมาณน้ าสุราที่ผลิตได้ ปริมาณน้ าสุราที่ผลิตได้ (ลิตร)  
(11) ปริมาณน้ าสุราที่บริโภค ปริมาณน้ าสุราที่บริโภค (ลิตร)  
(12) ปริมาณน้ าสุราที่เสียภาษี ปริมาณน้ าสุราที่เสียภาษี (บาท)  
(13) ปริมาณน้ าสุราคงเหลือ ปริมาณน้ าสุราคงเหลือในวันนี้ โดยน าปริมาณน้ าสุราที่ผลิตได้ (10)    

หักปริมาณน้ าสุราที่บริโภค (11) 
(14) หมายเหตุ ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเตือนความจ า 
(15) รวมเดือนนี้ ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (9) (10) (11) (12) และ (13) 
(16) รวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ผลรวมทั้งปีในช่อง (9) (10) (11) (12) และ (13) 

 

 


