คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (สวนภูมิภาค)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได
- ตองเปนเครื่องจักรตามนิยามในมาตรา 3 และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และไดชําระ
เงินคาเครื่องจักรใหผูขายครบถวน และติดตั้ง ณ สถานที่ตั้งเรียบรอยแลว
2 ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
- เจาของเครื่องจักรที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
- สามารถยื่นคําขอดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นก็ได
- มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาถูกตองครบถวน
3.การนับวันรวมทั้งหมดของการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไมนับวันที่เกิดจากการดําเนินการของผูรับบริการและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตอได เชน ไมมาชําระคาธรรมเนียม มีผูคัดคานหรือไมสามารถเขาตรวจสอบเครื่องจักรได
ตามที่นัดหมายกับผูรับบริการอันเนื่องมาจากความขัดของของผูรับบริการ
4.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
สําหรับประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เลขที่ 7 ถนนชลระอุ ตําบล
เขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท 0
7782 1612 โทรสาร 0 7781 2375 E-mail:
moi_ranong@industry.go.th /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

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

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปน
นิติบุคคล)
- ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง

37 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง

7 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลําดับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
- ของพยาน 2 คน (กรณีผูขออนุญาตมอบอํานาจ)
- ของผูยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร (กรณีเครื่องจักรติดตั้งไวสถาน
ประกอบการของผูอื่น)
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว
- ของผูยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร (กรณีเครื่องจักรติดตั้งไวสถาน
ประกอบการของผูอื่นและผูยินยอมเปนบุคคลตางดาว)
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (- ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา
– ของผูขออนุญาตและของผูยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร (กรณีเครื่องจักร
ติดตั้งไวสถานประกอบการของผูอื่น))
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูขออนุญาตทุกหนา)
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 และ
มีการลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมการกงสุล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

-

-

ลําดับ
10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และลงนามโดย
ผูขออนุญาตทุกหนา)
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 ทั้งดานหนา
และดานขาง 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/ พรอมทั้งแนบเอกสารแสดงตัวบุคคล
ของผูขาย เชน สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน
1.2 กรณีเอกสารขอ 1 สูญหายหรือถูกทําลายและไมสามารถจัดหา
เอกสาร ขอ 1.1 ได ใหเจาของเครื่องจักรแจงความนั้นตอเจาพนักงาน
ตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุ แลวนําใบแจงความมาเปนหลักฐาน
1.3 ถาเปนเครื่องจักรที่ผูขอฯสรางขึ้นเอง ใหแสดงหนังสือรับรองการ
สรางพรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการไดมาของสวนประกอบเครื่องจักร
ที่นํามาสรางนั้น
2.กรณีเครื่องจักรที่ซื้อจากตางประเทศ
- ใหแสดงใบ Invoice หรือ Bill of Landing ที่ระบุรายละเอียดสมบูรณ
และ/หรือประกอบกับใบขนสินคาขาเขา ใบ Packing List เปนตน
3.กรณีเครื่องจักรที่ไดมาโดยวิธีอื่นๆ นอกจาก ขอ 1 และ ขอ 2 ใหแสดง
เอกสารหลักฐานตามขอเท็จจริงที่ไดมา เชน คําสั่งศาลหรือหนังสือ
สัญญาตางๆ เปนตน
4. กรณีทั้งหมดพนักงานเจาหนาที่อาจสอบปากคําผูขอฯเพิ่มเติมตาม
แบบ DIW-07-LC-FN-02 ก็ได
5. เอกสารที่นําสงเปนสําเนาใหเจาของเครื่องจักรลงนามรับรองไวทุก
หนา
- กรณีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจลงนามก็ได
6. เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ พนักงานเจาหนาที่อาจใหทําคําแปล
เปนภาษาไทยพรอมทั้งคํารับรองโดยโนตารีพับลิคก็ได)
หนังสือยินยอมใหติดตั้งเครื่องจักร กรณีเครื่องจักรติดตั้งไวสถาน
ประกอบการผูอื่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

ลําดับ
14)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
เอกสารรายละเอียดเครื่องจักร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เครื่องจักรซึ่งมีมูลคาเกินหนึ่งแสนบาท จดทะเบียนหลายเครื่องใน
โรงงานเดียวกันและคราวเดียวกัน ไมเกิน 10,000 บาท
(หมายเหตุ: -)
2)
เครื่อ งจั ก รซึ่ งมี มู ลค าเกิ นห าหมื่ นบาทแต ไ มเ กิน หนึ่ง แสนบาท จด
ทะเบียนหลายเครื่อ งในโรงงานเดี ยวกั นและคราวเดีย วกัน ไม เกิ น
10,000 บาท
(หมายเหตุ: -)
3)
เครื่องจักรซึ่งมีมูลคาไมเกินหาหมื่นบาท จดทะเบียนหลายเครื่อง
ในโรงงานเดียวกันและคราวเดียวกัน ไมเกิน 10,000 บาท
(หมายเหตุ: -)
4)
คาเครื่องหมายการจดทะเบียนฯซึ่งเจาพนักงานไดประทับหรือทํ า
ไว ที่ เ ครื่ อ งจั ก ร ถ า ประทั บ ไว ห รื อ ทํ า ไว ห ลายเครื่ อ งในโรงงาน
เดียวกันและคราวเดียวกันไมเกิน 1,000 บาท
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท
คาธรรมเนียม 250 บาท

คาธรรมเนียม 50 บาท
คาธรรมเนียม 100 บาท

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)
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เลขที่ 7 ถนนชลระอุ ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
85000 โทรศัพท 0 7782 1612 โทรสาร 0 7781 2375 E-mail: moi_ranong@industry.go.th
http://www.industry.go.th/ranong
(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))
6)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
หนังสือมอบอํานาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
(หมายเหตุ: -)
2)
คูมือการเขียนแบบผังวางเครื่องจักร
(หมายเหตุ: -)
3)
คําขอจดทะเบียเครื่องจักร (อ.1/1)
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (สวนภูมิภาค)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน
่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: สอจ.ระนอง การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (สวนภูมิภาค) ศิริลักษณ สําเนาคูมือ
ประชาชน 08/07/2015 17:53
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: 20/10/2558

