คู่มือการสั่งซื� อผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
คํานิยาม
“สุรา” ให้หมายความรวมถึงวัตถุทงั� หลายหรือของผสมที่มแี อลกอฮอล์ซ่ึงสามารถดื่มกินได้เช่ นเดียวกับนํ�าสุรา หรือซึ่งดื่มกิน
ไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับนํ�าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่ นเดียวกับนํ�าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มปี ริมาณแอลกอฮอล์
ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
“สุราแช่ ” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ ท่ไี ด้ผสมกับสุราที่กลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์
ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
“สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้วและให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่ แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์
เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
“สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอล์ตงั� แต่แปดสิบดีกรีขึ�นไป
“สุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ได้มีการเติมสารเคมี เพื่อไม่ให้สามารถ
ดื่มกินได้ หรือเมื่อได้ผสมกับนํ�าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วไม่สามารถดื่มกินได้เช่ นเดียวกับนํ�าสุรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่นี ําออกจําหน่าย
1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
1.1 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี
LAB L
L PURE 99.9
1.2 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี
ABSOLUTE L
L PURE 99.8
1.3 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 - 96.5 ดีกรี
L PURE 96
1.4 แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี
L PURE 95
2. สุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ
2.1 สูตรที่ 1
2.2 สูตรที่ 2
2.3 สูตรที่ 3
2.4 สูตรที่ 4
2.5 สุราสามทับสูตรการแปลงสภาพอื่นที่รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
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
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมที่ย่นื ขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์
1. ส่วนราชการ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจด้านการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
2. อุ ตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
3. อุ ตสาหกรรมทํานํ�าส้มสายชู
4. อุ ตสาหกรรมทําอาซี ติก แอซิ ด (Acetic Acid) และเอทิล อาซี เตท (Ethyl Acetate)
5. อุ ตสาหกรรมผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
6. อุ ตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื� อโรค
7. อุ ตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง
8. การยกเว้นภาษีสําหรับสินค้านําเข้าในเขตปลอดอากรหรือสินค้าที่นําไปใช�เป�นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
9. สุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ
เอกสารประกอบการยื่นขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์)
1. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคล
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมบัตรประชาชนผู ้มอบ และผู ้รับมอบพร้อมทัง� ติดอากรแสตมป์ ด้วย
(10 บาท กรณีใช�ครัง� เดียว 30 บาท ใช�ตลอดปี )
4. สําเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ขัน� ตอนและกรรมวิธีการใช�สุราสามทับ
6. สําเนาใบอนุญาตการใช�สุราเพื่อการทําสินค้า ถ่ายทัง� 2 หน้า
7. ใบสําคัญแสดงการขึ�นทะเบียน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เกี่ยวกับสินค้าที่จะขอใช�สุราสามทับผลิตผลิตภัณฑ์
8. แผนที่แสดงสถานที่ตงั� ของโรงงาน
9. ตัวอย่างฉลากปิ ดฉลากภาชนะบรรจุ สินค้า (เฉพาะนําไปทํานํ�าหอม หัวนํ�าเชื� อ และยารักษาโรค)
10. ยื่นคําขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ ตามแบบคําขออนุญาตใช�สุราสามทับในการอุ ตสาหกรรม
เอกสารประกอบการยื่นขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ (สุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ)
1. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคล
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมบัตรประชาชนผู ้มอบ และผู ้รับมอบพร้อมทัง� ติดอากรแสตมป์ ด้วย
(10 บาท กรณีใช�ครัง� เดียว 30 บาท ใช�ตลอดปี )
4. สําเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ขัน� ตอนและกรรมวิธีการสําหรับสุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ
6. สําเนาใบอนุญาตการใช�สุราเพื่อการทําสินค้า ถ่ายทัง� 2 หน้า
7. ใบสําคัญแสดงการขึ�นทะเบียน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เกี่ยวกับสินค้าที่จะขอใช�สุราสามทับผลิตผลิตภัณฑ์
8. แผนที่แสดงสถานที่ตงั� ของโรงงาน
9. ตัวอย่างฉลากปิ ดฉลากภาชนะบรรจุ สินค้า
10. ยื่นคําขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคําขอนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพ ตามแบบ ภส.05-06/3

ส่วนที่ 2 รายละเอียดขัน� ตอนการจําหน่ายสินค้า
การจําหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าทุกรายซึ่ งหลากหลายลักษณะประกอบการ ทัง� ผู ้ซื�อ ผู ้จําหน่ายอุ ตสาหกรรม
ผลิตสินค้าประเภทอาหาร เครื่องอุ ปโภคบริโภค เครื่องสําอาง เชื� อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) สี การทําความสะอาดอุ ปกรณ์
เครื่องมือและอื่น ๆ อีกมากมาย จึงต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขององค์การสุราฯ และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีขัน� ตอนดําเนินการดังนี�
ลูกค้าสามารถสั่งซื� อผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ได้ 3 ช่ องทาง
1. สั่งซื� อทางโทรศัพท์
ลูกค้าสามารถโทรศัพท์ส่งั ซื� อผลิตภัณฑ์ท่หี มายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี�
0-3854-1004-5 ต่อ 1031 และ 1032
09-1890-6677
09-4690-9688
หมายเหตุ: เวลาทําการของการสั่งซื� อทางโทรศัพท์ วันจันทร์-ศุกร์ ตัง� แต่เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุ ดราชการ
และนักขัตฤกษ์
2. สั่งซื� อด้วย Email
ส่ง Email พร้อมรายการของผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องการ สั่งซื� อไปยัง sales@liquor.or.th เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ Email สั่ง
ซื� อแล้วจะสรุ ปการสั่งซื� อและติดต่อกลับ
หมายเหตุ: เวลาทําการของการตอบ Email วันจันทร์-ศุกร์ ตัง� แต่เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุ ดราชการและ
นักขัตฤกษ์
3. สั่งซื� อผ่านช่ องทางออนไลน์
ลูกค้าสามารถเลือกซื� อผลิตภัณฑ์และสั่งซื� อผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.liquor.or.th/product
ลูกค้าสามารถส่งรายการของผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องการจะสั่งซื� อไปยังไลน์ไอดี LINE@: @LDOFanclub
เมื่อลูกค้าดําเนินการสั่งซื� อเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการยืนยันกําหนดวันรับ - ส่งผลิตภัณฑ์ ภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันคําสั่งซื� อ
ขัน� ตอนการซื� อสุราสามทับแปลงสภาพ
การแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรแปลงสภาพ
1. ลูกค้ายื่นคําขออนุญาตเป�นผู ้ใช�สุราสามทับแปลงสภาพตามแบบ ภส. 05-06/7 ต่อสรรพสามิตพื�นที่แห่งท้องที่ท่สี ถาน
ที่จะใช�สรุ าสามทับแปลงสภาพทําสินค้าตัง� อยู ่ เมื่อได้รบั อนุญาตต้องแนบใบอนุญาตพร้อมใบสั่งซื� อสุราสามทับแปลงสภาพมา
ที่องค์การสุราฯ
2. องค์การสุราฯ ยื่นคําขอใช�สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์และคําขอนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพตามแบบภส.
05-06/3 ต่อสรรพสามิตพื�นที่จังหวัดฉะเชิ งเทรา เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ย่นื แบบรายการภาษีและชํ าระภาษี ณ สรรพ
สามิตพื�นที่จังหวัดฉะเชิ งเทรา ก่อนนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพ และก่อนทําการแปลงสภาพให้แจ้งไปที่แผนกบริหาร
งานทั่วไป เพื่อเชิ ญเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับและกําหนดวันแปลงสภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
ผู ้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค หรือผู ้แทน
สรรพสามิตพื�นที่ท่โี รงอุ ตสาหกรรมตัง� อยู ่ หรือผู ้แทน
ผู ้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง หรือผู ้แทน
ผู ้ควบคุมโรงงานอุ ตสาหกรรม
3. องค์การสุราฯ แจ้งกําหนดการแปลงสภาพให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าจัดส่งถังบรรจุ แอลกอฮอล์พร้อมระบุ
ชื่ อบริษัท/หจก. ให้ชัดเจน โดยจัดส่งล่วงหน้า 15 วัน

FLOW แสดงการยื่นขอใช�สิทธิการแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรแปลงสภาพ

ลูกค้า

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ยื่นคําขออนุญาตเป็นผู ้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
ตามแบบ ภส. 05-06/7 ต่อสรรพสามิตพื้นที่

ยื่นคําขอตามแบบ ภส. 05-06/3
ต่อสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดฉะเชิ งเทรา

ใบอนุญาตใช้สุราสามทับแปลงสภาพ

ใบอนุญาตทําการแปลงสถาพ

แจ้งผู ้ควบคุมโรงงานอุ ตสาหกรรม
เพื่อเชิ ญเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแปลงสภาพ
สุราสามทับและกําหนดวันแปลงสภาพ

แจ้งลูกค้าเข้ารับสุราสามทับแปลงสภาพ
หลังวันแปลงสภาพ 1 วัน

แปลงสภาพสุราสามทับ

การแปลงสภาพสุราสามทับด้วยสูตรแปลงสภาพอื่น
กรณีท่ีลูกค้าประสงค์จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพด้วยสูตรการแปลงสภาพอื่น จะต้องยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อสรรพ
สามิตพืน้ ที่และแจ้งมายังองค์การสุราฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ทาํ การแปลงสภาพและส่งตัวอย่างสุราสามทับแปลงสภาพตาม
สูตรที่ต้องการ จํานวน 2 ลิตร พร้อมแจ้งสูตรส่วนผสมดังกล่าวให้กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติ หลังจากนัน้ จึงดําเนิน
การตามการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ตามสูตรแปลงสภาพข้อ 2-4

ลูกค้า

แจ้งความประสงค์ส่งั ซื้ อสุราสามทับ
แปลงสภาพสูตรแปลงสภาพอื่น

ไม่อนุญาต

สรรพสามิตพื้นที่
องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

แจ้งขอแปลงสภาพสุราสามทับด้วยสูตร
การแปลงสภาพอื่น พร้อมทัง้ ส่งตัวอย่างสุราสามทับ
แปลงสภาพ จํานวน 2 ลิตร และเอกสารสูตร
ส่วนผสมต่อสรรพสามิตพื้นที่

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ทําการตรวจวิเคราะห์และแจ้งผลไปยัง
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต พิจารณา

ไม่อนุญาต
แจ้งผู ้ควบคุมโรงงานอุ ตสาหกรรม
เพื่อเชิ ญเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแปลงสภาพ
สุราสามทับและกําหนดวันแปลงสภาพ

แปลงสภาพสุราสามทับ

แจ้งลูกค้าเข้ารับสุราสามทับแปลงสภาพ
หลังวันแปลงสภาพ 1 วัน

ส่วนที่ 3 ขัน้ ตอนการชํ าระเงิน
การชํ าระเงินสดและโอนเงินผ่านธนาคาร
1. เงินสด ในกรณีท่ลี ูกค้ามารับสินค้าที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2. โอนเงินเข้าบัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางกรวย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 109-0-11812-0
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางกรวย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 109-1-12505-8
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางคล้า ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 222-1-14326-4
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 473-0-16316-8
3. ชํ าระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ e-Payment
เมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันนัดหมายวันรับผลิตภัณฑ์แล้ว ขอให้ดําเนินการชํ าระเงินก่อนวันรับผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1
วันทําการ และโปรดยืนยันพร้อมส่งหลักฐานการชํ าระเงิน ผ่านทาง Link : http://erp.liquor.or.th/pay หรือสแกน QR
CODE

เมื่อลูกค้าแจ้งยืนยันการชํ าระเงินแล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการชํ าระเงินได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์
0-3854-1004-5 ต่อ 1033 และ 1036 ภายในวันและเวลาทําการ

ส่วนที่ 4 ขัน้ ตอนการรับ-ส่งผลิตภัณฑ์
1. รับแอลกอฮอล์บริเวณคลังแอลกอฮอล์กรุ งเทพฯ ในวันทําการ โดยไม่คิดค่าขนส่ง
2. รับแอลกอฮอล์ท่อี งค์การสุราฯ จ.ฉะเชิ งเทรา ในวันทําการ
3. ให้องค์การสุราฯ จัดส่งแอลกอฮอล์ถึงสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในวันทําการ
โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
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