คูมือสําหรับประชาชน : การแบงแยกรายการเครื่องจักรซึ่งไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไวแลว
(สวนภูมิภาค)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสารแบงแยกรายการเครื่องจักร (อ.1/12) พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาตตอนาย
ทะเบียนที่ไดออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1) นั้น
เปนเครื่องจักรที่ไดรบั การจดทะเบียนเครื่องจักรตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองครบถวน
กรณีเครื่องจักรติดภาระจํานอง ตองมีเอกสารหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุ
ไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเลขที่ 111
หมูที่ 6 ถนนศูนยราชการ ตําบลถนนขาด
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอรโทรศัพท 034 340311 -17 ตอ 103
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนและขอเท็จจริง
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ชําระ
คาธรรมเนียม บันทึกขอมูลและพิมพหนังสือสําคัญฯ (ฉบับ
แบงแยก)
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาการแบงแยกรายการเครื่องจักรซึ่ง
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ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

37 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

ลําดับ

3)

ขั้นตอน
ไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไวแลว และจัดทําหนังสือสําคัญ (ร.
2/1) ฉบับแบงแยก
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม และแจงผลการพิจารณาใหผูขอ
อนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

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
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
2) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
3) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - มีการลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา – โดยตองมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับ
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หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ
5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ประเภทของกิจการโรงงานที่ขออนุญาต (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคล))
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
คําขอแบงแยกรายการเครื่องจักร (อ.1/12)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (ฉบับที่ตองการแบงแยกเครื่องจักร)
หนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง กรณีเครื่องจักรติดภาระจํานอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) คําขอแบงแยกรายการเครื่องจักรซึ่งไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไวจริง คาธรรมเนียม 50 บาท
ฉบับละ
(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
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ลําดับ
3)
4)

5)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
http://www.industry.go.th/nakhonpathom
(หมายเหตุ: -)
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 E-Mail: damrongdhama.1567@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
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: -)
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
ชื่อแบบฟอรม
1) คําขอแบงแยกรายการเครื่องจักรซึ่งไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไวแลว (อ.1/12)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คมู ือมีผลบังคับใช: 21/07/2558
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