
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนจ ำนองหรอืขำยฝำกเครือ่งจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูจ้ านอง/ผูข้ายฝากเครือ่งจักร หรอืเจา้ของกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร 

 

1. ผูจ้ านอง หรอืผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค าขอจดทะเบยีนจ านอง/ขายฝากเครือ่งจักร (อ.1/2) จ านวน 2 ฉบับ พรอ้มดว้ย 

 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

 

2. เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจค าขอและเอกสารหลกัฐาน หากครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จะรับค าขอไว  ้

 

3. ผูจ้ านอง และผูรั้บจ านอง หรอืผูข้ายฝาก และผูรั้บซือ้ฝากลงนาม ในสญัญาจ านอง/ขายฝาก 

 

เครือ่งจักร จ านวน 3 ฉบับ 

 

4. ผูจ้ านอง และผูรั้บจ านอง หรอืผูข้ายฝาก และผูรั้บซือ้ฝากลงนามในบนัทกึผูข้อจดฯ 

 

5. ช าระคา่ธรรมเนยีมเมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับค าขอแลว้ 

 

หมายเหต ุ 

 

** ผูจ้ านองผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถูกตอ้งของเอกสาร หากไมอ่าจพจิารณา

ไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลางขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอพรอ้มดว้ย

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาต

ได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไมอ่อกหนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งจักร 

 

** 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 

ตรวจสอบเอกสาร 

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กำรพจิำรณำ 

บนัทกึการจดทะเบยีนจ านอง/ขายฝากเครือ่งจักร 
สว่นงานพจิารณา  เสนอนายทะเบยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนพจิารณาลงนาม และแจง้ผูข้อจดทะเบยีนจ านอง/

ขายฝากเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ กรณีบคุคลธรรมดาหรอืนติิ

บคุคล) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ กรณีบคุคลธรรมดาหรอืนติิ

บคุคล) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้วและเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล  
รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

4) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมคีูส่มรส  รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ กรณีบคุคล
ธรรมดาหรอืนติบิคุคล 

) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ กรณีบคุคลธรรมดาหรอืนติิ

บคุคล) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูจ้ านองหรอืผูข้ายฝาก เป็น หา้งหุน้สว่น หรอื บรษัิท

จ ากัด หรอืบรษัิทจ ากดัมหาชน จะตอ้งน าหนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น หรอื 

บรษัิทจ ากัด ( ฉบบัปีปัจจบุนั และ ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน )พรอ้มระบผุูม้ ี
อ านาจลงนาม ทีต่ัง้ส านักงาน และ รายละเอยีดวัตถปุระสงคโ์ดยจะตอ้งมี

วตัถปุระสงคใ์น การจ านอง หรอื ค ้าประกนั พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนาม 

กรณีผูจ้ านองหรอืผูข้ายฝากเป็น บรษัิทจ ากัด   หรอื บรษัิทจ ากดัมหาชน

จะตอ้งท ารายงานการประชมุใหน้ า เครือ่งจักรมาจ านอง 
กรณีผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝาก ทีเ่ป็นบรษัิท หรอื นติบิคุคลอืน่ๆ 

บรษัิท หรอื นติบิคุคลตา่งๆ ทีจ่ะรับจ านองไดต้อ้งระบรุายละเอยีด 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เกีย่วกบัการ รับจ านองในวตัถปุระสงคข์องบรษัิทดว้ย(ฉบบัปีปัจจบุนัและ

ออก ใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) หากไมม่วีตัถปุระสงคเ์รือ่งการรับจ านอง ก็จะ
เป็น อปุสรรค ท าใหพ้นักงาน เจา้หนา้ทีไ่มรั่บจดทะเบยีนจ านองได ้

) 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

8) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนจ ำนอง / ขำยฝำก เครือ่งจกัร ( อ. 1 / 2 ) 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

9) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนเครือ่งจกัร ( ร. 2 / 1 ) ฉบบัผู ้

ถอืกรรมสทิธิ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

10) 
 

หนงัสอืสญัญำจ ำนอง/ขำยฝำกเครือ่งจกัร ( อ. 2 / 1 ), (อ. 2 / 2 
) 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองวำ่ท ำนติกิรรมดว้ยตนเองตำมล ำพงัได ้(DIW-07-
AP-FG-08) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีไมม่คีูส่มรส ) 

- 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมจำกคูส่มรส (DIW-07-AP- FG-07) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณี มคีูส่มรสจะตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมจากคูส่มรส (DIW-

07-AP- FG-07)พรอ้มดว้ย ส าเนาทะเบยีนสมรส ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน  และ ส าเนาทะเบยีนบา้น ของของผูใ้หค้วามยนิยอม) 

- 

13) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัผูจ้ ำนอง (DIW-07-AP-FG-04) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์       30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน และ ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบ
อ านาจ 

) 

- 

14) 
 

ขอ้ตกลงเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝาก อาจเป็น บคุคลธรรมดา สถาบนั

การเงนิตา่งๆ หรอื บรษัิท หรอืนติบิคุคลอืน่ๆ 

 
1. ผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝากทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเตรยีมเอกสาร ดงันี ้

1.1 ในการจดทะเบยีนจ านองหรอืขายฝากมขีอ้ตกลงเพิม่เตมิอกีหรอืไม ่
หากมขีอ้ตกลงเพิม่เตมิ ก็ใหจั้ดท าขอ้ตกลงตอ่ทา้ยสญัญาจ านอง

เครือ่งจักร 

1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บ
จ านอง หรอืผูรั้บซือ้ฝาก กรณีไมม่คีูส่มรสใหท้ าหนังสอืรับรองวา่ท านติิ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

กรรมดว้ยตนเองตามล าพังได ้(DIW-07-AP-FG-08) กรณีมคีูส่มรส

จะตอ้งมหนังสอืยนิยอมจากคูส่มรส (DIW-07-AP-FG-07)พรอ้มส าเนา
บตัรประจ าตัวประชาชนของผู ้ใหค้วามยนิยอม 

) 

15) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัผูร้บัจ ำนอง (DIW-07-AP-FG-05) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบ และผูรั้บมอบ 
) 

- 

16) 

 

ตวัอยำ่งลำยมอืชือ่ของผูม้อี ำนำจลงนำมของสถำบนักำรเงนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝากทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิตา่ง ๆ ( 
ธนาคาร หรอื บรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์) 

 

2.1 หนังสอืรับรองของสถาบนัการเงนินัน้ๆ 
2.2 ตวัอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจลงนามของสถาบนัการเงนินัน้ 

2.3 กรณีทีเ่ป็นส านักงานสาขาก็ตอ้งแสดงหนังสอืมอบอ านาจการแตง่ตัง้
ของ ผูม้อี านาจ 

2.4 บตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ 

) 

- 

17) 

 

รำยงำนกำรประชุม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝาก ทีเ่ป็นบรษัิท หรอื นติบิคุคลอืน่ๆ 

 
 บรษัิท หรอื นติบิคุคลตา่งๆ ทีจ่ะรับจ านองไดต้อ้งระบรุายละเอยีด 

เกีย่วกบัการ รับจ านองในวตัถปุระสงคข์องบรษัิทดว้ย(ฉบบัปีปัจจบุนัและ
ออก ใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) หากไมม่วีตัถปุระสงคเ์รือ่งการรับจ านอง ก็จะ

เป็น อปุสรรค ท าใหพ้นักงาน เจา้หนา้ทีไ่มรั่บจดทะเบยีนจ านองได ้

รายงานการประชมุมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หรั้บจ านองเครือ่งจักรได ้
 

กรณีผูจ้ านองหรอืผูข้ายฝากเป็น บรษัิทจ ากัด   หรอื บรษัิทจ ากดัมหาชน
จะตอ้งท ารายงานการประชมุใหน้ า เครือ่งจักรมาจ านอง) 

- 

18) 

 

หนงัสอืต ัง้ตวัแทนขึน้เฉพำะกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูรั้บจ านอง/ผูรั้บซือ้ฝาก ทีเ่ป็นบรษัิท หรอื นติบิคุคลใน
ตา่งประเทศทีไ่มม่สี านักงานสาขาในประเทศไทย 

ผูรั้บจ านองเครือ่งจักรอาจเป็นบคุคล หรอื นติบิคุคลในตา่งประเทศซึง่ ไม่

มภีมูลิ าเนาหรอืสาขาในประเทศไทยก็ไดแ้ตต่อ้งตัง้ตัวแทนขึน้เฉพาะการ 
หรอืวธิกีารอย่างใดอยา่งหนึง่ทีก่ฎหมายทัง้สองประเทศเปิดชอ่งให ้ ก็ท า

ไดเ้ชน่กนัแตท่ีส่ าคญัคอื ถา้เป็นนติบิคุคลก็จะตอ้งมลีักษณะไมแ่ตกตา่ง 
จากนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยเชน่เรือ่งวตัถปุระสงคข์องนติิ

บคุคล ก็ควรมลีกัษณะคลา้ย ๆ กนั ในสว่นของการรับจ านองทรัพยส์นิได ้

ส าหรับเอกสารประกอบนัน้ ก็คลา้ยกนั เชน่ ถา้เป็นสถาบนัการเงนิ หรอื 
นติบิคุคลอืน่ๆ ก็จะตอ้งแสดงเอกสารการตัง้นติบิคุคลของประเทศนัน้โดย

ใหม้กีารรับรองจาก ผูท้ีเ่ช ือ่ถอืได ้เชน่ สถานทตู สถานกงศลุ เป็นตน้ 
และ ใหแ้ปลเอกสาร เป็นภาษาไทยโดยใหบ้คุคลทีเ่ชือ่ถอืไดรั้บรองการ

แปล 
) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

19) 

 

หนงัสอืสญัญำขำยฝำกเครือ่งจกัร (อ. 2 / 2 ) 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมจ ำนอง ในอตัรำพนัละ 1 ของวงเงนิจ ำนอง แตสู่งสุด

ไ ม่ เ ก ิ น  100,000 บ ำ ท 

 
(หมายเหต:ุ (ในอตัราพันละ 1 ของวงเงนิจ านอง แตส่งูสดุไมเ่กนิ 
100,000 บาท 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1 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) แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าขอจดทะเบยีนจ านอง/ขายฝาก เครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืสญัญาจ านองขาฝากเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสอืสญัญาเพีม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืมอบอ านาจ(ฉบบัผูจ้ านอง) 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืมอบอ านาจ(ฉบบัผูรั้บจ านอง) 

(หมายเหต:ุ -)  
7) หนังสอืยนิยอมของคูส่มรส 

(หมายเหต:ุ -)  
8) หนังสอืรับรองการท านติกิรรมตามล าพังตนเองได ้



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
9) บนัทกึของผูข้อจดทะเบยีนเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
10) หนังสอืมอบอ านาจ(ฉบบัผูรั้บซือ้ฝาก) 

(หมายเหต:ุ -)  
11) ตวัอยา่งรายงานการประชมุ 

(หมายเหต:ุ -)  
12) หนังสอืสญัญาขายฝากเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

