คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (สวนภูมิภาค)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได
- ตองเปนเครื่องจักรตามนิยามในมาตรา 3 และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และได
ชําระเงินคาเครื่องจักรใหผูขายครบถวน และติดตั้ง ณ สถานที่ตั้งเรียบรอยแลว
2 ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
- เจาของเครื่องจักรที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
- สามารถยื่นคําขอดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นก็ได
- มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาถูกตองครบถวน
3.การนับวันรวมทั้งหมดของการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไมนับวันที่เกิดจากการดําเนินการของผูรับบริการและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตอได เชน ไมมาชําระคาธรรมเนียม มีผูคดั คานหรือไมสามารถเขา
ตรวจสอบเครื่องจักรไดตามที่นัดหมายกับผูรับบริการอันเนื่องมาจากความขัดของของผูรับบริการ
4.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเลขที่ 111
หมูที่ 6 ถนนศูนยราชการ ตําบลถนนขาด
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอรโทรศัพท 034 340311 -17 ตอ 103
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนและขอเท็จจริง
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
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ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม และแจงผลการพิจารณาใหผูขอ
อนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
37 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

7 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปน
นิติบุคคล)
- ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ
- ของพยาน 2 คน (กรณีผูขออนุญาตมอบอํานาจ)
- ของผูยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร (กรณีเครื่องจักรติดตั้งไวสถาน
ประกอบการของผูอื่น)
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
2) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว
- ของผูยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร (กรณีเครื่องจักรติดตั้งไวสถาน
ประกอบการของผูอื่นและผูยินยอมเปนบุคคลตางดาว)
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
3) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
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หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา
– ของผูขออนุญาตและของผูยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร (กรณี
เครื่องจักรติดตั้งไวสถานประกอบการของผูอื่น))
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
คําขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (อ.1/1) และคํารับรอง
กรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แบบแสดงรายการ จํานวนและราคาเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรอกขอความใหถูกตองครบถวน
2. ลําดับรายการ จะตองตรงกับแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
3. ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเครื่องจักรหรือผูรับมอบ
อํานาจ)
แผนที่ (Map) แสดงที่ตั้งของโรงงานหรืออาคารที่เครื่องจักรติด
ตั้งอยู
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีรายละเอียดชัดเจน สามารถอางอิงในการเดินทางได
และมีการลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

-

-

ลําดับ

10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
เอกสารใบอนุญาตทางราชการซึ่งระบุรายละเอียดของสถานที่ตั้ง
เครื่องจักร เชน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบทะเบียน
การคา ใบอนุญาตสถานพยาบาล ทะเบียนบานสถานที่ตั้ง
เครื่องจักร ฯลฯ แลวแตกรณี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขอนุญาตทุกหนา)
รูปถายเครื่องจักร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. เปนรูปสีขนาด 10 ซม. X 15 ซม.
2. ตองแสดงใหเห็นสวนประกอบของเครื่องจักรอยางชัดเจน ทั้ง
ดานหนาและดานขาง อยางนอยเครื่องละ
2 รูป)
เอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีขอความระบุถึงรายละเอียด
เครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนและการแสดงความเปนเจาของ
เครื่องจักรอยางชัดเจน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (1.กรณีเครื่องจักรที่ซื้อภายในประเทศ
- ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายละเอียดสมบูรณ และ/หรือ
ประกอบกับใบสงของหรือใบกํากับภาษี เปนตน
- ถาไมสามารถจัดหาเอกสารขางตนได
1.1 ใหแสดงหนังสือรับรองการขายตามแบบตัวอยางใน
http://www2.diw.go.th/mac/ พรอมทั้งแนบเอกสารแสดงตัว
บุคคลของผูขาย เชน สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติ
บุคคล เปนตน
1.2 กรณีเอกสารขอ 1 สูญหายหรือถูกทําลายและไมสามารถจัดหา
เอกสาร ขอ 1.1 ได ใหเจาของเครื่องจักรแจงความนั้นตอเจาพนักงาน
ตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุ แลวนําใบแจงความมาเปนหลักฐาน
1.3 ถาเปนเครื่องจักรที่ผูขอฯสรางขึ้นเอง ใหแสดงหนังสือรับรอง
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-

-

-

ลําดับ

13)

14)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
การสรางพรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการไดมาของสวนประกอบ
เครื่องจักรที่นํามาสรางนั้น
2.กรณีเครื่องจักรที่ซื้อจากตางประเทศ
- ใหแสดงใบ Invoice หรือ Bill of Landing ที่ระบุรายละเอียด
สมบูรณ และ/หรือประกอบกับใบขนสินคาขาเขา ใบ Packing List
เปนตน
3.กรณีเครื่องจักรที่ไดมาโดยวิธีอื่นๆ นอกจาก ขอ 1 และ ขอ 2 ให
แสดงเอกสารหลักฐานตามขอเท็จจริงที่ไดมา เชน คําสั่งศาลหรือ
หนังสือสัญญาตางๆ เปนตน
4. กรณีทั้งหมดพนักงานเจาหนาที่อาจสอบปากคําผูขอฯเพิ่มเติมตาม
แบบ DIW-07-LC-FN-02 ก็ได
5. เอกสารที่นําสงเปนสําเนาใหเจาของเครื่องจักรลงนามรับรองไวทุก
หนา
- กรณีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจลงนามก็ได
6. เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ พนักงานเจาหนาที่อาจใหทาํ คํา
แปลเปนภาษาไทยพรอมทั้งคํารับรองโดยโนตารีพับลิคก็ได)
หนังสือยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร กรณีเครื่องจักรติดตั้งไวสถาน
ประกอบการผูอื่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
เอกสารรายละเอียดเครื่องจักร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) เครื่องจักรซึ่งมีมูลคาเกินหนึ่งแสนบาท จดทะเบียนหลายเครื่องใน คาธรรมเนียม 500 บาท
โรงงานเดียวกันและคราวเดียวกัน ไมเกิน 10,000 บาท
(หมายเหตุ: -)
2) เครื่องจั กรซึ่งมี มูล คาเกิน หา หมื่น บาทแต ไม เกิน หนึ่งแสนบาท จด คาธรรมเนียม 250 บาท
ทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานเดียวกัน และคราวเดียวกัน ไมเกิน
10,000 บาท
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ลําดับ
3)
4)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

(หมายเหตุ: -)
เครื่องจักรซึ่งมีมูลคาไมเกินหาหมื่นบาท จดทะเบียนหลายเครื่องใน คาธรรมเนียม 50 บาท
โรงงานเดียวกันและคราวเดียวกัน ไมเกิน 10,000 บาท
(หมายเหตุ: -)
คาเครื่องหมายการจดทะเบียนฯซึ่งเจาพนักงานไดประทับหรือทําไว คาธรรมเนียม 100 บาท
ที่เครื่องจักร ถาประทับไวหรือทําไวหลายเครื่องในโรงงานเดียวกัน
และคราวเดียวกันไมเกิน 1,000 บาท
(หมายเหตุ: -)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเลขที่ 111 หมูที่ 6 ถนนศูนยราชการ ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอรโทรศัพท 034 340311 -17 ตอ 103
http://www.industry.go.th/nakhonpathom
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 E-Mail: damrongdhama.1567@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
4) เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายดวนทําเนียบรัฐบาล 1111
บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียนผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 - 84
โทรสาร 0 2283 1286 - 7 สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู ปณ.1111
ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไมตองติดแสตมป) - http://www.1111.go.th/form.aspx
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) หนังสือมอบอํานาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม
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ลําดับ
2) คูมือการเขียนแบบผังวางเครื่องจักร
(หมายเหตุ: -)
3) คําขอจดทะเบียเครื่องจักร (อ.1/1)
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คมู ือมีผลบังคับใช: 20/10/2558
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