
คู่มือการส่ังซื�อผลิตภัณฑ์



 คํานิยาม

ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีนําออกจําหน่าย

1. แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ
   1.1 แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ  99.9  ดีกรี
        LAB L
        L PURE 99.9
   1.2 แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ  99.8  ดีกรี
        ABSOLUTE L
        L PURE 99.8
   1.3 แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ  96 - 96.5  ดีกรี 
        L PURE 96
   1.4 แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ  95  ดีกรี
        L PURE 95
2. สุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ
   2.1 สูตรท่ี 1
   2.2 สูตรท่ี 2
   2.3 สูตรท่ี 3
   2.4 สูตรท่ี 4
   2.5 สุราสามทับสูตรการแปลงสภาพอ่ืนท่ีรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
3. Consumer Product
   3.1 แอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาด
        L PURE70 
        L CLEAN SOLUTION
        L CLEAN SOLUTION PLUS
   3.2 L CLEAN SPRAY
   3.3 L CLEAN GEL
   3.4 L CLEAN HAND SPRAY

 “สุรา” ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั�งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ซ่ึงสามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับนํ�าสุรา หรือซ่ึงด่ืมกิน
ไม่ได้แต่เม่ือได้ผสมกับนํ�าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับนํ�าสุรา แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
 “สุราแช่” หมายความว่า สุราท่ีไม่ได้กล่ัน และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ท่ีได้ผสมกับสุราท่ีกล่ันแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์
ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
 “สุรากล่ัน” หมายความว่า สุราท่ีได้กล่ันแล้วและให้หมายความรวมถึงสุรากล่ันท่ีได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์
เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
 “สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากล่ันชนิดสุราสามทับท่ีมีแรงแอลกอฮอล์ตั�งแต่แปดสิบดีกรีขึ�นไป
 “สุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ” หมายความว่า สุรากล่ันชนิดสุราสามทับท่ีได้มีการเติมสารเคมี เพ่ือไม่ให้สามารถ
ด่ืมกินได้ หรือเม่ือได้ผสมกับนํ�าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วไม่สามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับนํ�าสุรา



ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ
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ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ
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ผลิตภัณฑ์สุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ

สูตรท่ี 1
สุราสามทับแปลงสภาพ

สูตรท่ี 2
สุราสามทับแปลงสภาพ

สูตรท่ี 3
สุราสามทับแปลงสภาพ

สูตรท่ี 4
สุราสามทับแปลงสภาพ

สุราสามทับแปลงสภาพ
สูตรการแปลงสภาพอ่ืน

ท่ีรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
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ผลิตภัณฑ์ Consumer Product
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  1. ส่วนราชการ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจด้านการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
  2. อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  3. อุตสาหกรรมทํานํ�าส้มสายชู 
  4. อุตสาหกรรมทําอาซีติก แอซิด (Acetic Acid) และเอทิล อาซีเตท (Ethyl Acetate)
  5. อุตสาหกรรมผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
  6. อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื�อโรค
  7. อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองสําอาง
  8. การยกเว้นภาษีสําหรับสินค้านําเข้าในเขตปลอดอากรหรือสินค้าท่ีนําไปใช�เป�นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
  9. สุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ

  1. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคล
  2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบพร้อมทั�งติดอากรแสตมป์ด้วย
    (10 บาท กรณีใช�ครั�งเดียว 30 บาท ใช�ตลอดปี)
  4. สําเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
  5. ขั�นตอนและกรรมวิธีการใช�สุราสามทับ 
  6. สําเนาใบอนุญาตการใช�สุราเพ่ือการทําสินค้า ถ่ายทั�ง 2 หน้า
  7. ใบสําคัญแสดงการขึ�นทะเบียน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้เก่ียวกับสินค้าท่ีจะขอใช�สุราสามทับผลิตผลิตภัณฑ์
  8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั�งของโรงงาน
  9. ตัวอย่างฉลากปิดฉลากภาชนะบรรจุสินค้า (เฉพาะนําไปทํานํ�าหอม หัวนํ�าเชื�อ และยารักษาโรค)
 10. ย่ืนคําขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ ตามแบบคําขออนุญาตใช�สุราสามทับในการอุตสาหกรรม

  1. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคล
  2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบพร้อมทั�งติดอากรแสตมป์ด้วย
     (10 บาท กรณีใช�ครั�งเดียว 30 บาท ใช�ตลอดปี)
  4. สําเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
  5. ขั�นตอนและกรรมวิธีการสําหรับสุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ
  6. สําเนาใบอนุญาตการใช�สุราเพ่ือการทําสินค้า ถ่ายทั�ง 2 หน้า
  7. ใบสําคัญแสดงการขึ�นทะเบียน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้เก่ียวกับสินค้าท่ีจะขอใช�สุราสามทับผลิตผลิตภัณฑ์
  8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั�งของโรงงาน
  9. ตัวอย่างฉลากปิดฉลากภาชนะบรรจุสินค้า 
 10. ย่ืนคําขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคําขอนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพ ตามแบบ ภส.05-06/3

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีย่ืนขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์

เอกสารประกอบการย่ืนขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ (แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ)

เอกสารประกอบการย่ืนขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ (สุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ)



ส่วนท่ี 2 รายละเอียดขั�นตอนการจําหน่ายสินค้า

 การจําหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าทุกรายซ่ึงหลากหลายลักษณะประกอบการ ทั�งผู้ซื�อ  ผู้จําหน่ายอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองสําอาง เชื�อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) สี การทําความสะอาดอุปกรณ์
เคร่ืองมือและอ่ืน ๆ อีกมากมาย  จึงต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขขององค์การสุราฯ และภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงมีขั�นตอนดําเนินการดังนี�

   1. ส่ังซื�อทางโทรศัพท์ 
 ลูกค้าสามารถโทรศัพท์ส่ังซื�อผลิตภัณฑ์ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี� 
    0-3854-1004-5 ต่อ 1031 และ 1032
    09-1890-6677
    09-4690-9688
 หมายเหตุ: เวลาทําการของการส่ังซื�อทางโทรศัพท์ วันจันทร์-ศุกร์ ตั�งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
และนักขัตฤกษ์
   2. ส่ังซื�อด้วย Email
 ส่ง Email พร้อมรายการของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ ส่ังซื�อไปยัง sales@liquor.or.th เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับ Email ส่ัง
ซื�อแล้วจะสรุปการส่ังซื�อและติดต่อกลับ
 หมายเหตุ: เวลาทําการของการตอบ Email วันจันทร์-ศุกร์ ตั�งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์ 
   3. ส่ังซื�อผ่านช่องทางออนไลน์
     ลูกค้าสามารถเลือกซื�อผลิตภัณฑ์และส่ังซื�อผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.liquor.or.th/product
     ลูกค้าสามารถส่งรายการของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการจะส่ังซื�อไปยังไลน์ไอดี LINE@: @LDOFanclub
      เม่ือลูกค้าดําเนินการส่ังซื�อเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการยืนยันกําหนดวันรับ - ส่งผลิตภัณฑ์ ภายใน 3 วันทําการ 
นับจากวันคําส่ังซื�อ

   การแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรแปลงสภาพ 
    1. ลูกค้าย่ืนคําขออนุญาตเป�นผู้ใช�สุราสามทับแปลงสภาพตามแบบ ภส. 05-06/7 ต่อสรรพสามิตพื�นท่ีแห่งท้องท่ีท่ีสถาน
ท่ีจะใช�สุราสามทับแปลงสภาพทําสินค้าตั�งอยู่ เม่ือได้รับอนุญาตต้องแนบใบอนุญาตพร้อมใบส่ังซื�อสุราสามทับแปลงสภาพมา
ท่ีองค์การสุราฯ
   2. องค์การสุราฯ ย่ืนคําขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์และคําขอนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพตามแบบภส. 
05-06/3 ต่อสรรพสามิตพื�นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ให้ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษี ณ สรรพ
สามิตพื�นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพ และก่อนทําการแปลงสภาพให้แจ้งไปท่ีแผนกบริหาร
งานท่ัวไป เพ่ือเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับและกําหนดวันแปลงสภาพ ซ่ึงประกอบด้วย
    ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค หรือผู้แทน
    สรรพสามิตพื�นท่ีท่ีโรงอุตสาหกรรมตั�งอยู่ หรือผู้แทน
    ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง หรือผู้แทน 
          ผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 
   3. องค์การสุราฯ แจ้งกําหนดการแปลงสภาพให้ลูกค้าทราบ เพ่ือให้ลูกค้าจัดส่งถังบรรจุแอลกอฮอล์พร้อมระบุ
ช่ือบริษัท/หจก. ให้ชัดเจน โดยจัดส่งล่วงหน้า 15 วัน

ลูกค้าสามารถส่ังซื�อผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ได้ 3 ช่องทาง 

ขั�นตอนการซื�อสุราสามทับแปลงสภาพ



FLOW แสดงการย่ืนขอใช�สิทธิการแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรแปลงสภาพ

ลูกค้า

ย่ืนคําขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
ตามแบบ ภส. 05-06/7 ต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี

ใบอนุญาตใช้สุราสามทับแปลงสภาพ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ย่ืนคําขอตามแบบ ภส. 05-06/3
ต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ใบอนุญาตทําการแปลงสถาพ

แจ้งผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการแปลงสภาพ

สุราสามทับและกําหนดวันแปลงสภาพ

แปลงสภาพสุราสามทับ
แจ้งลูกค้าเข้ารับสุราสามทับแปลงสภาพ

หลังวันแปลงสภาพ 1 วัน



ลูกค้า
แจ้งความประสงค์ส่ังซ้ือสุราสามทับ
แปลงสภาพสูตรแปลงสภาพอ่ืน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

แจ้งขอแปลงสภาพสุราสามทับด้วยสูตร
การแปลงสภาพอ่ืน พร้อมทัง้ส่งตัวอย่างสุราสามทับ

แปลงสภาพ จํานวน 2 ลิตร และเอกสารสูตร
ส่วนผสมต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ทําการตรวจวิเคราะห์และแจ้งผลไปยัง

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กรมสรรพสามิต พิจารณา

แปลงสภาพสุราสามทับ

แจ้งลูกค้าเข้ารับสุราสามทับแปลงสภาพ
หลังวันแปลงสภาพ 1 วัน

แจ้งผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการแปลงสภาพ

สุราสามทับและกําหนดวันแปลงสภาพ

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาต

การแปลงสภาพสุราสามทับด้วยสูตรแปลงสภาพอ่ืน
 กรณีท่ีลูกค้าประสงค์จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพด้วยสูตรการแปลงสภาพอ่ืน จะต้องย่ืนคําขอเป็นหนังสือต่อสรรพ
สามิตพ้ืนท่ีและแจ้งมายังองค์การสุราฯ เพ่ือแจ้งความประสงค์ทําการแปลงสภาพและส่งตัวอย่างสุราสามทับแปลงสภาพตาม
สูตรท่ีต้องการ จํานวน 2 ลิตร พร้อมแจ้งสูตรส่วนผสมดังกล่าวให้กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติ หลังจากนัน้จึงดําเนิน
การตามการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ตามสูตรแปลงสภาพข้อ 2-4



ส่วนท่ี 3 ขัน้ตอนการชําระเงิน

ส่วนท่ี 4 ขัน้ตอนการรับ-ส่งผลิตภัณฑ์

1. รับแอลกอฮอล์บริเวณคลังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ ในวันทําการ โดยไม่คิดค่าขนส่ง 
2. รับแอลกอฮอล์ท่ีองค์การสุราฯ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันทําการ 
3. ให้องค์การสุราฯ จัดส่งแอลกอฮอล์ถึงสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในวันทําการ
   โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง

การชําระเงินสดและโอนเงินผ่านธนาคาร
1. เงินสด ในกรณีท่ีลูกค้ามารับสินค้าท่ีองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2. โอนเงินเข้าบัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
      ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางกรวย ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 109-0-11812-0
      ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางกรวย ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 109-1-12505-8
      ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางคล้า ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 222-1-14326-4
      ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 473-0-16316-8
3. ชําระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ e-Payment 
      เม่ือลูกค้าได้รับการยืนยันนัดหมายวันรับผลิตภัณฑ์แล้ว ขอให้ดําเนินการชําระเงินก่อนวันรับผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 
วันทําการ และโปรดยืนยันพร้อมส่งหลักฐานการชําระเงิน ผ่านทาง Link : http://erp.liquor.or.th/pay หรือสแกน QR 
CODE

 เม่ือลูกค้าแจ้งยืนยันการชําระเงินแล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการชําระเงินได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
0-3854-1004-5 ต่อ 1033 และ 1036 ภายในวันและเวลาทําการ



www.liquor.or.th LDO.fanclub @ldofanclub091-890-6677

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION
67 MOO 4 PAKNAM BANGKHLA CHACHOENGSAO 24110
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