
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรไถถ่อนจ ำนองหรอืขำยฝำกเครือ่งจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูไ้ถถ่อน ยืน่ค าขอ อ.1/3 จ านวน 2 ฉบบั พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

 

2. เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจค าขอและเอกสารหลกัฐาน หากครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จะรับค าขอไว  ้

 

3. ผูไ้ถถ่อนลงนามในบนัทกึผูข้อจดฯ 

 

4. ช าระคา่ธรรมเนยีมเมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับค าขอแลว้ 

 

5. ผูไ้ถถ่อนหรอืผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไมอ่าจ

พจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลางขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอ

พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่

อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไมอ่อกหนังสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งจักร 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ช าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นเวลา 15.30 น.))  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจเอกสาร 

ช าระคา่ธรรมเนยีม 
 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน
เครือ่งจักรกลาง 

 

2) กำรพจิำรณำ 7 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

บนัทกึการจดทะเบยีนไถถ่อนจ านอง/ขายฝากเครือ่งจักร สว่น

งานพจิารณา  เสนอนายทะเบยีนลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

เครือ่งจักรกลาง 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนลงนาม และแจง้ผูข้อจดทะเบยีนไถถ่อนจ านอง/

ขายฝากเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน
เครือ่งจักรกลาง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

4) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้ว  รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

5) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคลตอ้งมสี าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

หา้งหุน้สว่น บรษัิท ( ฉบับปีปัจจบุนั และ ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน )ซึง่ระบุ

ชือ่ผูม้อี านาจลงนาม ทีต่ัง้ส านักงาน และวตัถปุระสงค)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนจ ำนองไถถ่อน/ขำยฝำกเครือ่งจกัร (อ.1/3) 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

9) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนเครือ่งจกัร (ร. 2/1) ฉบบัผูถ้อื

กรรมสทิธิ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

10) 

 

หนงัสอืสญัญำจ ำนองเครือ่งจกัร ฉบบัผูร้บัจ ำนอง (อ.2/1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(หนังสอืสญัญาจ านองเครือ่งจักร ฉบบัผูรั้บจ านอง สลักหลงั

แสดงการปลดจ านองหรอืไถถ่อน พรอ้มหนังสอืรับรองการมอี านาจลง
นาม และตวัอยา่งลายมอืชือ่ (อ. 2/1 ) 

) 

11) 

 

หนงัสอืยนิยอมจำกคูส่มรสเรือ่งปลดจ ำนอง   (DIW-07-AP-FG-

07) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝากเป็นบคุคลธรรมดามคีูส่มรสตอ้ง
มหีนังสอื ยนิยอมจากคูส่มรสเรือ่งปลดจ านอง   (DIW-07-AP-FG-07) 

พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูใ้หค้วามยนิยอม 

) 

- 

12) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (DIW-07-AP-FG-06) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีตัง้ตัวแทนตดิอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
) 

- 

13) 

 

หนงัสอืสญัญำขำยฝำกเครือ่งจกัร ฉบบัผูร้บัซือ้ฝำก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืสญัญาขายฝากเครือ่งจักร ฉบับผูรั้บซือ้ฝาก สลัก
หลงัแสดงการปลดจ านองหรอืไถถ่อน พรอ้มหนังสอืรับรองการมอี านาจ

ลงนาม และตวัอย่างลายมอืชือ่ (อ. 2/2 ) 
) 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

14) 

 

หนงัสอืรบัรองวำ่ท ำนติกิรรมดว้ยตนเองตำมล ำพงัได ้(DIW-07-

AP-FG-08) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีไมม่คีูส่มรส ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ตอ่หนึง่สญัญำจ ำนอง/ขำยฝำกเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,  75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสาร  02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอจดทะเบยีนจ านองไถถ่อน/ขายฝากเครือ่งจักร (อ.1/3) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสอืรับรองท านติกิรรมล าพังตนเองได ้(DIW-07-AP-FG-08) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ านาจทัว่ไป (DIW-07-AP-FG-06) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสอืยนิยอมของคูส่มรส (DIW-07-AP-FG-07) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

