
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์คร ือ่งจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เครือ่งจักรทีจ่ะจดทะเบยีนกรรมสทิธิไ์ด ้

 

  1.1 ตอ้งเป็น &ldquo;เครือ่งจักร&rdquo; ตามนยิามใน พระราชบัญญัตจิดทะเบยีนเครือ่งจักร พ.ศ. 2514 (อา้งองิ มาตรา 3) 

 

  1.2 ตอ้งเป็นเครือ่งจักรตามบัญช ี1 (ก) หรอื (ข) (อา้งองิ มาตรา 4 และ กฎกระทรวง ฉบบัที ่8) 

 

  1.3 ตอ้งเป็นเครือ่งจักรส าหรับใชใ้นกจิการอตุสาหกรรมตามบญัช ี2 ทา้ยกฎกระทรวง ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2532) และกฎกระทรวง 

ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2538) ซึง่ปัจจบุนัมกีจิการอตุสาหกรรมรวม 107 ประเภท (อา้งองิ มาตรา 4 กฎกระทรวง 

 

    ฉบับที ่8 และ กฎกระทรวง ฉบับที ่13) 

 

2. ผูม้สีทิธขิอจดทะเบยีนกรรมสทิธิ ์

 

  2.1 เจา้ของเครือ่งจักรทีเ่ป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายไทย (อา้งองิ มาตรา 3 กฎกระทรวง ฉบับที ่2 และ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย)์ 

 

    สามารถยืน่ค าขอดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่มายืน่ก็ได ้(อา้งองิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย)์ 

 

  2.2มเีอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาถูกตอ้งครบถว้น (อา้งองิ กฎกระทรวง ฉบบัที ่2) 

 

3.การนับวนัรวมของการจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร โดยแยกนับตามจ านวนเครือ่งจักร ดงันี ้

 

 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.การหยดุนับวนัรวมของการจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักรไมนั่บวนัทีเ่กดิจากการด าเนนิการของผูรั้บบรกิารและบคุคลอืน่ที่

เกีย่วขอ้งทีท่ าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตอ่ได ้ดงันี้ 

 

 4.1 การนัดตรวจเครือ่งจักรเป็นความประสงคข์องผูรั้บบรกิาร 

 

 4.2 มกีารยืน่คดัคา้นการขอจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร 

 

 4.3 ไมม่าช าระคา่ธรรมเนยีน (เกนิ 30 วนัจะจ าหน่ายค าขอ) 

 

5. ผูข้อหรอืผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถูกตอ้งของเอกสาร หากไมอ่าจพจิารณา

ไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลางขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ด ้รับการยืน่ค าขอ 

 

  พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถู่กตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่



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 าเนนิงาน 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. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เวลาขึน้อยู่กบัธนาคารผูใ้หบ้รกิาร))  
จดุช าระคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคาร ย ูโอ บ ีเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ ศนูยบ์รกิารร่วม  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 19:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (วนัเวลาขึน้อยูก่ับสาขาไปรษณียท์ีใ่หบ้รกิาร))  
จดุช าระคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ ทีท่ าการไปรษณียท์กุสาขาทั่ว
ประเทศ/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 19:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทีใ่ช ้

ประกอบการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ด าเนนิการพจิารณาตาม พรบ.จดทะเบยีนเครือ่งจักรฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

24 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนลงนามและแจง้ผลการพจิารณา 

 

(หมายเหต:ุ (เครือ่งจักรไมเ่กนิ 10 เครือ่ง กรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล ระยะเวลา 30 วนั (การนับวนัทัง้หมดไมร่วมถงึวนัที่
เกดิจากการด าเนนิการของผูรั้บบรกิารและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

5 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เชน่ ไมม่าช าระคา่ธรรมเนยีม หรอืมผีูค้ัดคา้น)))  
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ถา่ยส าเนาใหช้ดัเจน ไมย่่อหรอืขยาย 
2. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้ 

   โดยเจา้ของบัตรเทา่นัน้ 
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ) 

) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(      1. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่มรีายการ
ระบถุงึชือ่ของนติบิคุคล ผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิคุคล ทีต่ัง้ส านักงาน 

ฯลฯ พรอ้มวัตถปุระสงคข์องนติบิคุคลนัน้ ฉบบัปีปัจจบุนั คดัมาไมเ่กนิ 3 
เดอืน 

         2. หนังสอืรับรองดวงตราประทบั กรณีขอ้บงัคับของนติบิคุคลนัน้

ระบใุหป้ระทบัตราส าคญัฯ 
        3. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางกรณีผูม้อี านาจลงนาม

ผกูพันเป็นบคุคลตา่งดา้ว 
        4. ถา่ยส าเนาใหช้ดัเจน ไมย่อ่หรอืขยาย 

        5. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้ โดยเจา้ของ
เครือ่งจักร ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองนติบิคุคล 

        6. กรณีมอบหมายใหผู้อ้ ืน่กระท าการแทน จะตอ้งระบใุนหนังสอื

มอบอ านาจอยา่งชดัแจง้วา่ใหผู้รั้บมอบอ านาจลงนามรับรองเอกสารก็ได ้
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจกัร ตำมแบบ อ.1/1 และค ำ

รบัรองกรรมสทิธิ ์
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. เอกสารทัง้หมดใหใ้ชก้ระดาษขนาด A 4 หนา้เดยีว 

2. กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
3. ลงลายมอืชือ่โดยเจา้ของเครือ่งจักร 

- กรณีเจา้ของเครือ่งจักรเป็นนติบิคุคล การลงนามผกูพันจะตอ้งเป็นไป

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองนติบิคุคลนัน้ 
4. ถา้มกีารขดูฆา่ขดีลบหรอืแกไ้ขขอ้ความ จะตอ้งลงลายมอืชือ่ก ากับไว ้

ทกุที ่
5. กรณีมอบหมายใหผู้อ้ ืน่กระท าการแทน จะตอ้งระบใุนหนังสอืมอบ

อ านาจอยา่งชดัแจง้วา่ 

- ใหผู้รั้บมอบอ านาจมอี านาจลงนามในค าขอ (อ.1/1) ได ้
- ใหอ้ านาจลงนามในค ารับรองกรรมสทิธิซ์ ึง่ตดิแนบอยู่กบัค าขอ ( .1/1) 

    
-                                         

 

 ขอ้ควรระวงั การปลอมเอกสารก็ด ี      การอา้งหรอืใชเ้อกสาร

ปลอมก็ด ีการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จตอ่เจา้พนักงานก็ด ี อาจมคีวามผดิ

ทางอาญาได ้
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

4) หนงัสอืมอบอ ำนำจ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบหมายใหบ้คุคลอืน่กระท าการ 

1. หนังสอืมอบอ านาจ 
2. ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 

3. ส าเนาบัตรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 
4. ถา้เจา้ของเครือ่งจักรเป็นนติบิคุคล ใหล้งนามโดยผูม้อี านาจลงนาม

ผกูพันฯ ตามเงือ่นไขทีป่รากฏในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล

นัน้ 
5. ระบอุย่างชดัเจนถงึชือ่ทีอ่ยู่หรอืหมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ  
6. ผูรั้บมอบอ านาจลงนามรับมอบฯ พรอ้มทัง้มพียานรับรองลงลายมอืชือ่ 

จ านวน 2 คน 

7. เนือ้หาในการมอบอ านาจตอ้งระบใุหช้ดัเจนถงึ 
- ชือ่และรายละเอยีดของเครือ่งจักรทีข่อจดทะเบยีนฯ 

- สถานทีต่ัง้เครือ่งจักร 
- ขอบเขตความรับผดิของตวัการและตัวแทน 

8. การขดู ฆา่ ขดี ลบหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในหนังสอืมอบอ านาจจะ
กระท าไม่ได ้เวน้แตเ่ป็นการกระท าของผูม้อบอ านาจ และตอ้งลงลายมอื

ชือ่รับรองไวท้กุที ่

(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ) 
) 

5) 

 

แบบแสดงรำยกำร จ ำนวนและรำคำเครือ่งจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
   เวน้แตส่ว่น “เฉพาะเจา้หนา้ที”่ 

2. ล าดบัรายการ จะตอ้งตรงกับแผนผังแสดงการตดิตัง้เครือ่งจักร 
3. รายละเอยีดเครือ่งจักร จ านวน ราคาและหลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ ์

จะตอ้งตรงกับเอกสารแสดงรายละเอยีดเครือ่งจักร 

4. ลงชือ่รับรองโดยเจา้ของเครือ่งจักรหรอืผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
5. ใหว้ศิวกรผูเ้ขยีนแผนผังแสดงการตดิตัง้เครือ่งจักร เป็นผูล้งชือ่ในชอ่ง 

“วศิวกร” เพือ่รับรองวา่รายการเครือ่งจักรตรงกับแผนผังฯ 
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

- 

6) 

 

แผนที ่(Map) แสดงทีต่ ัง้ของโรงงำนหรอือำคำรทีเ่ครือ่งจกัรตดิ

ต ัง้อยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ( มรีายละเอยีดชดัเจน สามารอา้งองิในการเดนิทางได ้
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

- 

7) 
 

แผนผงัแสดงกำรตดิต ัง้เครือ่งจกัร (Machine Layout) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
2. มมีาตราสว่นถกูตอ้งอา้งองิตามแบบสากล 

3. ระบตุ าแหน่งใหเ้ห็นไดช้ดัเจนตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
4. ลงชือ่รับรองโดยเจา้ของเครือ่งจักรหรอืผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้

5. ใหว้ศิวกรผูเ้ขยีนเป็นผูล้งชือ่ในชอ่ง “วศิวกร” เพือ่รับรองความถกูตอ้ง 

พรอ้มทัง้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็น ผูป้ระกอบวชิาชพีฯตัง้แตร่ะดบัภาคี
วศิวกรขึน้ไป ในสาขาวศิวกรรมเครือ่งกลหรอืวศิวกรรมอตุสาหการ 

(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

- 

8) เอกสำรใบอนุญำตทำงรำชกำรซึง่ระบุรำยละเอยีดของสถำนทีต่ ัง้ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 เครือ่งจกัร เชน่ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน      ใบทะเบยีน

กำรคำ้ ใบอนุญำตสถำนพยำบำล ฯลฯ แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ตอ้งเป็นเอกสารทีเ่ป็นปัจจบุนั (Update) 

2. ลงชือ่รับรองทกุหนา้ โดยเจา้ของเครือ่งจักรหรอืผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ) 

) 

9) 
 

รูปถำ่ยเครือ่งจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. เป็นรูปสขีนาด 10 ซม. X 15 ซม. 
2. ตอ้งแสดงใหเ้ห็นสว่นประกอบของเครือ่งจักรอยา่งชดัเจน ทัง้ดา้นหนา้

และดา้นขา้ง อย่างนอ้ยเครือ่งละ    
2 รูป 

3. ใชก้ระดาษส าหรับอดัรูปถา่ยเทา่นัน้ ไมใ่ชก้ารพมิพล์งบนกระดาษ
ทัว่ไป 

4. ตดิรูปถา่ยลงบนกระดาษ A4 แยกตามจ านวนเครือ่ง 

(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

- 

10) 

 

เอกสำรหลกัฐำนกรรมสทิธิ ์ซึง่มขีอ้ควำมระบุถงึรำยละเอยีด

เครือ่งจกัรทีข่อจดทะเบยีนและกำรแสดงควำมเป็นเจำ้ของ

เครือ่งจกัรอยำ่งชดัเจน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณี เครือ่งจักรทีซ่ือ้ภายในประเทศ 

- ใบเสร็จรับเงนิทีร่ะบรุายละเอยีดสมบรูณ์ และ/หรอื 
  ประกอบกับใบสง่ของหรอืใบก ากบัภาษี เป็นตน้ 

- ถา้ไม่สามารถจัดหาเอกสารขา้งตน้ได ้

  1.1 ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการขายตามแบบตัวอย่างใน 
http://www2.diw.go.th/mac/ พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตวับคุคล

ของผูข้าย เชน่ ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคล เป็นตน้ 
  1.2 กรณีเอกสารขอ้ 1 สญูหายหรอืถกูท าลายและไมส่ามารถจัดหา

เอกสาร ขอ้ 1.1 ได ้ใหเ้จา้ของเครือ่งจักรแจง้ความนัน้ตอ่เจา้พนักงาน

ต ารวจทอ้งทีท่ีเ่กดิเหต ุแลว้น าใบแจง้ความมาเป็นหลกัฐาน 
   1.3 ถา้เป็นเครือ่งจักรทีผู่ข้อฯสรา้งขึน้เอง ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการ

สรา้งพรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานการไดม้าของสว่นประกอบเครือ่งจักร
ทีน่ ามาสรา้งนัน้ 

2.กรณี เครือ่งจักรทีซ่ือ้จากตา่งประเทศ  

- ใหแ้สดงใบ Invoice หรอื Bill of Landing ทีร่ะบรุายละเอยีดสมบรูณ์ 
และ/หรอืประกอบกับใบขนสนิคา้ขาเขา้ ใบ Packing List เป็นตน้ 

3.กรณี เครือ่งจักรทีไ่ดม้าโดยวธิอีืน่ๆ นอกจาก ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ใหแ้สดง
เอกสารหลักฐานตามขอ้เท็จจรงิทีไ่ดม้า เชน่ ค าสัง่ศาลหรอืหนังสอื

สญัญาตา่งๆ เป็นตน้ 
4. กรณีทัง้หมดพนักงานเจา้หนา้ทีอ่าจสอบปากค าผูข้อฯเพิม่เตมิตาม

แบบ DIW-07-LC-FN-02 ก็ได ้

5. เอกสารทีน่ าสง่เป็นส าเนาใหเ้จา้ของเครือ่งจักรลงนามรับรองไวท้กุ
หนา้  

- กรณีระบไุวใ้นหนังสอืมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจลงนามก็ได ้
6. เอกสารทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ พนักงานเจา้หนา้ทีอ่าจใหท้ าค าแปล

เป็นภาษไทยพรอ้มทัง้ค ารับรองโดย   โนตารพัีบลคิก็ได ้

(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

- 

11) หนงัสอืยนิยอมใหต้ดิต ัง้เครือ่งจกัรจำกผูเ้ป็นเจำ้ของสถำนที ่ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีทีเ่จา้ของเครือ่งจักรกับเจา้ของสถานทีต่ัง้

เครือ่งจักรมใิชบ่คุคลเดยีวกนั 
2. กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น ระบอุย่างชดัเจนถงึชือ่ จ านวนและ

รายละเอยีดของเครือ่งจักรทีย่นิยอมใหต้ดิตัง้ 
3. ลงลายมอืโดยชือ่เจา้ของสถานทีห่รอืผูม้อี านาจใหค้วามยนิยอม 

4. แนบเอกสารแสดงตวัของบคุคลผูใ้หค้วามยนิยอม 

   - กรณีบคุคลธรรมดา ใชส้ าเนาบตัรประชาชน 
   - กรณีเป็นนติบิคุคล ใชส้ าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลพรอ้มดว้ยส าเนา

บตัรประชาชนผูล้งลายมอืชือ่ผูกพันฯ 
5. การขดู ฆา่ ขดี ลบหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในหนังสอืยนิยอมฯ จะ

กระท าไม่ได ้เวน้แตเ่ป็นการกระท าของผูย้นิยอม และตอ้งลงลายมอืชือ่

รับรองไวท้กุที ่
(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

12) 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเครือ่งจกัรตำมแบบ DIW-07-LC-FR-
02 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

  - เวน้ไวใ้นสว่น “เลขทะเบยีนเครือ่งจักร” ซึง่เป็นสว่นของพนักงาน
เจา้หนา้ที ่

2. ชือ่เครือ่งจักร ใหก้รอกเป็นภาษาไทย 

3. ใหว้งเล็บชือ่เครือ่งจักรเป็นภาษาองักฤษ โดยใชต้วัอักษรพมิพใ์หญ่
ตามดว้ยตวัอกัษรพมิพเ์ล็กทกุครัง้ทีม่วีรรคตอน 

4. ถา้มยีีห่อ้หรอืเครือ่งหมายการคา้ของเครือ่งจักรใหก้รอกเป็นอกัษร
ตวัพมิพใ์หญ่ 

5. รายละเอยีดอืน่ๆ ของเครือ่งจักร เชน่ แบบ รุ่น ปีทีผ่ลติ หมายเลข
เครือ่ง ขนาดเครือ่ง ขนาดความสามารถ ตลอดจน สว่นประกอบตา่งๆ 

ของเครือ่งจักร ใหก้รอกตามคูม่อืทีแ่นะน าไวใ้น 

http://www2.diw.go.th/mac/ 
6. ลงลายมอืชือ่ปิดทา้ยเพือ่รับรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเครือ่งจักร

หรอืผูรั้บมอบอ านาจ กรณีหนังสอืมอบอ านาจระบใุหท้ าได ้ 
7. การแกไ้ข ขดู ฆา่หรอืขดีลบขอ้ความ จะตอ้งลงลายมอืชือ่ก ากับไวท้กุ

ที ่

8. เนือ้หาสาระส าคญัจะตอ้งตรงกบั แบบแสดงรายการ จ านวนและราคา
เครือ่งจักร (เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐาน

จ านวน 2 ชดุ) 
) 

- 

13) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ถา่ยส าเนาใหช้ดัเจน ไมย่่อหรอืขยาย 
2. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้ 

   โดยเจา้ของทะเบยีนบา้นเทา่นัน้ 

(เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลกัฐานจ านวน 2 ชดุ) 
) 

กรมการปกครอง 

14) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่เป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืยืน่ในนามหน่วยงาน
ราชการ 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 1. ถา่ยส าเนาใหช้ดัเจน ไมย่่อหรอืขยาย 2. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้ โดยเจา้ของบตัรเทา่นัน้ (เครื่่อ่งจักรตัง้อยูน่อกเขต
กรุงเทพฯยืน่เอกสารหลักฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

15) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ถา่ยส าเนาใหช้ดัเจน ไมย่่อหรอืขยาย 2. ลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้ โดยเจา้ของหนังสอืเทา่นัน้ (เครื่่อ่งจักร

ตัง้อยูน่อกเขตกรุงเทพฯยืน่เอกสารหลักฐานจ านวน 2 ชดุ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เครือ่งจกัรซึง่มมีูลคำ่เกนิหนึง่แสนบำท จดทะเบยีนหลำยเครือ่งใน
โรงงำนเดยีวกนัและครำวเดยีวกนั ไมเ่กนิ10,000.- บำท 

(หมายเหต:ุ (จดทะเบยีนหลายเครือ่งในโรงงานเดยีวกนัและคราวเดยีวกนั 
ไมเ่กนิ10,000.- บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

2) เครือ่งจกัรซึง่มมีูลคำ่เกนิหำ้หมืน่บำทแตไ่ม่เกนิหนึง่แสนบำท  จด

ทะเบยีนหลำยเครือ่งในโรงงำนเดยีวกนัและครำวเดยีวกนั ไม่เกนิ
10,000.- บำท 

(หมายเหต:ุ (จดทะเบยีนหลายเครือ่งในโรงงานเดยีวกนัและคราวเดยีวกนั 
ไมเ่กนิ10,000.- บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  
 

3) เครือ่งจกัรซึง่มมีูลคำ่ไม่เกนิหำ้หมืน่บำท  จดทะเบยีนหลำยเครือ่ง

ในโรงงำนเดยีวกนัและครำวเดยีวกนั ไมเ่กนิ10,000.- บำท 
(หมายเหต:ุ (จดทะเบยีนหลายเครือ่งในโรงงานเดยีวกนัและคราวเดยีวกนั 
ไมเ่กนิ10,000.- บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

4) คำ่เครือ่งหมำยกำรจดทะเบยีนฯซึง่เจำ้พนกังำนไดป้ระทบัหรอืท ำ
ไวท้ ีเ่ครื่องจกัร  ถำ้ประทบัไวห้รือท ำไวห้ลำยเครื่องในโรงงำน

เดยีวกนัและครำวเดยีวกนัไมเ่กนิ 1,000.- บำท 
(หมายเหต:ุ (ถา้ประทบัไวห้รอืท าไวห้ลายเครือ่งในโรงงานเดยีวกนัและ
คราวเดยีวกนัไมเ่กนิ 1,000.- บาท))  

 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:ุ -)  
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) การกรอกค าขอ อ.1/1 การจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) การเขยีนแผนผังวางเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) รายชือ่เครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) พ.ร.บ. จดทะเบยีนเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
5) คูม่อืการจัดท ารายงานผลการตรวจเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
6) การเตรยีมขอ้มูลรายละเอยีดเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

