
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยำ้ยเครือ่งจกัรภำยในบรเิวณสถำนทีป่ระกอบกจิกำรอตุสำหกรรม 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอการยา้ยเครือ่งจักรภายในบรเิวณสถานทีป่ระกอบกจิการอตุสาหกรรม 

(อ.1/25)พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

 

2. ยืน่ค าขอฯ แจง้ยา้ยเครือ่งจักรจากทีต่ัง้เดมิไปตดิตัง้ ณ ทีต่ัง้ใหมภ่ายในบรเิวณสถานทีป่ระกอบกจิการอตุสาหกรรม ใหแ้จง้

นายทะเบยีนภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดม้กีารยา้ย 

 

3.การนับวนัรวมของการยา้ยเครือ่งจักรภายในบรเิวณสถานทีป่ระกอบกจิการอตุสาหกรรม โดยแยกนับตามจ านวนเครือ่งจักร ดงันี้ 

 

 3.1 จ านวนเครือ่งจักร  1 ถงึ 10 เครือ่ง   ระยะเวลา 30 วนั 

 

 3.2 จ านวนเครือ่งจักร 11 ถงึ 30 เครือ่ง   ระยะเวลา 40 วนั 

 

 3.3 จ านวนเครือ่งจักร  31 ถงึ  90 เครือ่ง ระยะเวลา 50 วนั 

 

 3.4 จ านวนเครือ่งจักร  91 ถงึ 180 เครือ่ง ระยะเวลา 60 วนั 

 

 3.5 จ านวนเครือ่งจักรมากกวา่ 180 เครือ่ง ระยะเวลา 90 วนั 

 

4.การหยดุนับวนัรวมของการยา้ยเครือ่งจักรภายในบรเิวณสถานทีป่ระกอบกจิการอตุสาหกรรมไมนั่บวนัทีเ่กดิจากการด าเนนิการ

ของผูรั้บบรกิารและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตอ่ได ้กรณีการนัดตรวจเครือ่งจักรเป็นความประสงค์ 

 

  ของผูรั้บบรกิาร 

 

5. ผูย้ืน่ค าขอหรอืผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถูกตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจ

พจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลางขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ด ้     

 

  รับการยืน่ค าขอพรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบใน

ภายหลงัเป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไม่ออกหนังสอืส 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 าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ช าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 



ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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 : 30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจรับค าขอ 

นัดตรวจเครือ่งจักร 
ช าระคา่ธรรมเนยีม 

บนัทกึเลขค าขอ สง่เรือ่งเขา้สว่นตามพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

ผูย้ืน่ด าเนนิการยา้ยเครือ่งจักรไปทีต่ัง้แหง่ใหม่ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน
เครือ่งจักรกลาง 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีไ่ปตรวจเครือ่งจักร ณ ทีต่ัง้ใหม ่ตามวนัทีแ่จง้ไวใ้นค า
ขอ 

ผูย้ืน่มอบรูปถา่ยเครือ่งจักรทีต่ัง้แหง่ใหม่ 
เจา้หนา้ทีบ่นัทกึ ร.2/1 เสนอเรือ่ง 

เจา้หนา้ทีพ่มิพห์นังสอืแจง้ใหไ้ปรับทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

24 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน

เครือ่งจักรกลาง 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนลงนามอนุมัตกิารยา้ย และแจง้ผลการพจิารณาการ
ยา้ยเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน

เครือ่งจักรกลาง 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้หนา้ทีข่องรัฐ) 

- 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(คนตา่งดา้วและเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล) 

- 

5) 

 

ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

6) ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล) 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่เป็นนติบิคุคลพรอ้มวตัถปุระสงคจ์ากกระทรวงพาณชิย์ 
ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน ลงนามรับรองส าเนาโดยกรรมการบรษัิท 

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

ค ำขอยำ้ยเครือ่งจกัร(อ.1/25) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

9) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนเครือ่งจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ฉบับผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีข่อยา้ยเครือ่งจักร) 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหย้ำ้ยเครือ่งจกัรจำกผูร้บัจ ำนอง/ขำยฝำก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีตดิภาระจ านอง) 

- 

11) 

 

หนงัสอืแสดงกำรมอี ำนำจลงนำมของผูร้บัจ ำนอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีตดิภาระจ านอง เชน่หนังสอืมอบอ านาจสาขาธนาคาร
หนังสอืมอบอ านาจ 

ใหก้ระท าการแทน ธนาคารพรอ้มดว้ยเอกสารตัวอยา่ง 

ลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจลงนาม 
) 

- 

12) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(*หมายเหต ุกรณีมอบหมายใหบ้คุคลอืน่กระท าการ 1. 
หนังสอืมอบอ านาจ 2. ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 3. ส าเนาบตัรประชาชน

ผูรั้บมอบอ านาจ 4. ถา้เจา้ของเครือ่งจักรเป็นนติบิคุคล ใหล้งนามโดยผูม้ี
อ านาจลงนามผูกพันฯ ตามเงือ่นไขทีป่รากฏในหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคลนัน้ 5. ระบอุยา่งชดัเจนถงึชือ่ทีอ่ยูห่รอืหมายเลขบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 6. ผูรั้บมอบอ านาจลงนามรับ
มอบฯ พรอ้มทัง้มพียานรับรองลงลายมอืชือ่ จ านวน 2 คน 7. เนือ้หาใน

การมอบอ านาจตอ้งระบใุหช้ดัเจนถงึขอบเขตความรับผดิของตวัการและ
ตวัแทน 8. การขดู ฆา่ ขดี ลบหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในหนังสอืมอบ

อ านาจจะกระท าไมไ่ด ้เวน้แตเ่ป็นการกระท าของผูม้อบอ านาจ และตอ้ง

ลงลายมอืชือ่รับรองไวท้กุที)่ 

- 

13) 

 

แผนผงัแสดงกำรตดิต ัง้เครือ่งจกัร 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แผนผังแสดงการตดิตัง้เครือ่งจักรทีแ่จง้ขอยา้ย ถกูมาตรา

สว่น                                              ) 

- 

14) 

 

รูปถำ่ยเครือ่งจกัร 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รูปถา่ยเครือ่งจักรแสดงดา้นหนา้ดา้นขา้ง ณ ทีต่ัง้แหง่ใหม ่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

มอบภายหลงัทีเ่ครือ่งจักรยา้ยไปแหง่   ใหมต่ามทีแ่จง้ไวใ้นค าขอ) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 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:ุ -)  
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 
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แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอจดทะเบยีนการยา้ยเครือ่งจักร (อ.1/25) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ใบรับเรือ่ง/นัดตรวจทั่วไป (DIW-07-AP-FN-02) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) การกรอกค าขอยา้ยเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
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