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คู่มือสาํหรับประชาชน: การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

กรม:สรรพสามิต กระทรวง: กระทรวงการคลงั 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสรรพสามติพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบยีน  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งาน พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2555  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30) สํานกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 เลขท่ี 43  อาคารไทยซีซีทาว์เวอร์ ชัน้ 8  

ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2275 7494-98 

Email:Krungtep2@excise.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั 

จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ขออนญุาตท่ีประสงค์จะย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการ ให้แจ้งย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการ ณ สถานท่ี

ท่ีได้จดทะเบยีนสรรพสามิตไว้เดมิ โดยปฏิบตั ิดงันี ้

1. ย่ืนแบบ ภษ.01-05 ก่อนวนัย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

2. นดัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือทําการตรวจโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการ 

 เม่ือผู้ขออนญุาตย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการแล้ว ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตสําหรับโรงอตุสาหกรรม

หรือสถานบริการแห่งใหมภ่ายใน 30 วนั ก่อนวนัเร่ิมผลติสนิค้าหรือเร่ิมบริการ เม่ือได้รับใบทะเบียนสรรพสามิตฉบบัใหม่

แล้ว ให้คืนใบทะเบยีนสรรพสามิตฉบบัเดมิแก่เจ้าพนกังานสรรพสามติ ณ สถานท่ีย่ืนจดทะเบียนสรรพสามิตแห่งใหม ่

 

- กรณีระบบงานขดัข้อง ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ไมเ่กิน 2 วนั 

 

- กรณีนบัเวลาตรวจสอบสถานท่ีร่วมกบัผู้ขอย้ายโรงอตุสาหกรมหรือสถานบริการ ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 7 วนัทําการ 

 

หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ

ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาต ท่ีประสงค์จะ

ย้ายโรงอตุสาหกรรมหรือ

สถานบริการ ให้ย่ืนแบบคํา

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอรับใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต คําขอย้ายหรือ

เลกิหรือโอนกิจการ โรง

อตุสาหกรรมหรือสถาน

บริการ ตามมาตรา 29, 30, 

31 แห่งพระราชบญัญตัิ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

(ภษ.01-05) พร้อมเอกสาร

หลกัฐานประกอบ และ

เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบ

เอกสาร 
 

2) 

การพิจารณา 
 

ผู้ขออนญุาตนดัเจ้าหน้าท่ี

ตรวจโรงอตุสาหกรรมหรือ

สถานบริการ กรณีแจ้งย้าย

กิจการในวนัศกุร์ เจ้าหน้าท่ี

จะไปทําการตรวจในวนัทํา

การถดัไป แตถ้่าผู้ขอ

อนญุาตประสงค์จะให้

เจ้าหน้าท่ีไปตรวจโรง

อตุสาหกรรมหรือสถาน

บริการในวนัหยดุราชการ

จะต้องจ่ายคา่ทําการ

เจ้าหน้าท่ีตามกฎ

กระทรวงการคลงั ฉบบัท่ี 3 

(พ.ศ. 2527) ลงวนัท่ี 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 

และอํานวยความสะดวกแก่

6 วนัทําการ สํานกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีด้วย  พร้อมนี ้

เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ไปจด

ทะเบยีนสรรพสามิตสําหรับ

โรงอตุสาหกรรมหรือสถาน

บริการแห่งใหม ่ภายใน 30 

วนั ก่อนวนัเร่ิมผลติสนิค้า

หรือเร่ิมบริการ 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีจดัทําบนัทกึเสนอ

สรรพสามิตพืน้ท่ีพิจารณา

ลงนาม 
 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 7 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ท่ีออกไว้ไมเ่กิน 6 

เดือน พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบทะเบียน

สรรพสามิต 

กรมสรรพสามติ 1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมตดิ

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีไมไ่ด้มา

ตดิตอ่ด้วยตนเอง

ให้ทําหนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมตดิ

อากรด้วย) 

3) 
บตัรประชาชน (ผู้

มอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

4) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน(ผู้มอบ

อํานาจ) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน (ผู้ รับ

มอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

6) 

บญัชี

รายละเอียด

วตัถดุบิ สนิค้า

ระหวา่งผลติ 

สนิค้าสําเร็จรูป 

และบญัชี

รายการค้างชําระ

ภาษี 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนคําขอ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหต ุ–พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม บริการไมป่ระทบัใจ โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ี      

                   กรุงเทพมหานคร 2 

2) ช่องทางการร้องเรียน  หนว่ยงานต้นสงักดั  กรมสรรพสามติ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน  ไปรษณีย์ ตู้  ปณ. 10 ดสุติ กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 1713 

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ภษ.01-05 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


