คูมือสําหรับประชาชน : การยายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม (สวนภูมิภาค)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เครื่องจักรที่ยายภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ยื่นคําขอตอนายทะเบียนที่เครื่องจักรที่ตั้งอยูทราบกอนวันที่จะยายเครื่องจักรนั้น ไมนอยกวา 15 วัน
ตองนําหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับผูถือกรรมสิทธิ์ตนฉบับมาแสดง
กรณีเครื่องจักรติดภาระจํานองอยูจะตองนําหนังสือยินยอมการยายของผูรับจํานองมาแสดง
มีแผนปายเครื่องหมายการจดทะเบียนเครื่องจักรติดอยูที่เครื่องจักรทุกเครื่องกรณีไมมแี ผนปายทะเบียนเครื่องจักร
ตองดําเนินการขอแผนปายทะเบียนเครื่องจักรกอนดําเนินการยายเครื่องจักร
ผูลงนามในคําขอ ตองเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ระบุไวในหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร เชนเปนนิติ
บุคคล หรือ บุคคลธรรมดา หรือผูรับมอบอํานาจ
เอกสารที่เปนสําเนาทุกฉบับ ตองลงนามรับรองโดยเจาของตนฉบับ หรือผูที่มีสิทธิ์ลงนาม
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
1/5

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
2)

3)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

37 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

7 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่ไปตรวจเครื่องจักร ณ ที่ตั้งใหม ตามวันที่
แจงไวในคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติการยาย และแจงผลการพิจารณา
อนุญาตใหผูขออนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่
พิจารณาแลวเสร็จ
(หมายเหตุ: -)

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
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
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หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (- ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา
– โดยมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการโรงงาน
(กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล))
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
คําขอยายเครื่องจักร (อ.1/25)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- ฉบับผูถือกรรมสิทธิ์ที่ขอยายเครื่องจักร - มีการลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือยินยอมใหยายเครื่องจักรจากผูรับจํานอง/ขายฝาก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีติดภาระจํานอง)
หนังสือแสดงการมีอาํ นาจลงนามของผูรับจํานอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีติดภาระจํานอง เชน หนังสือมอบอํานาจสาขา
ธนาคารหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนธนาคารพรอมดวย
เอกสารตัวอยาง
และลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนาม)
เอกสารหรือใบอนุญาตของทางราชการซึ่งระบุรายละเอียดของ
สถานที่ตั้งเครื่องจักรใหม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
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หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

ลําดับ

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- เอกสารหรือใบอนุญาตของทางราชการ ซึ่งระบุ
รายละเอียดของสถานที่ต้งั เครื่องจักรแหงใหม เชน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ใบทะเบียนการคาใบอนุญาตให
ดําเนินการสถานพยาบาลฯ ทะเบียนบาน เปนตน - มีการลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือยินยอมใหตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (- หนังสือยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร ณ สถานที่แหงใหม
กรณีผูยื่นไมใชเจาของสถานที่ตั้งเครื่องจักร มีการลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่แจงขอยาย ขนาดเหมาะสมและ
ถูกตองตามมาตราสวน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่แจงขอยาย
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
รูปถายเครื่องจักร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (รูปถายเครื่องจักรแสดงดานหนาดานขาง ณ ที่ตั้งแหงใหม
มอบภายหลังที่เครื่องจักรยายไปแหงใหมตามที่แจงไวในคําขอ)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนยายเครื่องจักร
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 250 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
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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) คําขอยายเครื่องจักร (อ.1/25)
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 23/10/2558
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