
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัในหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจด

ทะเบยีนเครือ่งจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงสาระส าคัญในหนังสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งจักร คอืการขอเปลีย่นแปลงชือ่ชือ่สกลุชือ่

ส านักงาน ทีอ่ยูข่องผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ชือ่สถานทีต่ัง้เครือ่งจักร รายละเอยีดตา่งๆ ของสถานทีต่ัง้เครือ่งจักร ซึง่ผูข้อฯ จะตอ้ง

ด าเนนิการดงันี้ 

 

1. ยืน่ค าขอ หรอืผูรั้บมอบอ านาจจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงสาระส าคญัฯ (ค าขอ อ. 1/8) จ านวน 1 ฉบับ พรอ้มดว้ยเอกสาร

ประกอบ 

 

2. เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจค าขอและเอกสารหลกัฐาน หากครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จะรับค าขอไว  ้

 

3. ผูย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงสาระส าคญัฯ ลงนามในบนัทกึผูข้อจดฯ 

 

4. ช าระคา่ธรรมเนยีมเมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับค าขอแลว้ 

 

หมายเหต ุ 

 

** ผูย้ืน่ค าขอหรอืผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจ

พจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลางขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอ

พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่

อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไมอ่อกหนังสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งจักร 

 

** 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 

บนัทกึการเปลีย่นแปลงสาระส าคญัในหนังสอืส าคญัการจด

ทะเบยีนเครือ่งจักร 
สว่นงานพจิารณา  เสนอนายทะเบยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

เครือ่งจักรกลาง 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนพจิารณาลงนาม และแจง้ผูข้อจดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงสาระส าคญัในหนังสอืส าคญัการจดทะเบยีน
เครือ่งจักร 

(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 ุ(กรณีมคีูส่มรส รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นชือ่นติบิคุคล และยา้ยทีต่ัง้ส านักงาน เชน่ หา้ง
หุน้สว่น/บรษัิทก็ใหน้ าหลกั ฐานการเปลีย่นจากกระทรวงพาณิชย ์

(หนังสอืรับรองไมเ่กนิ 3 เดอืน) มาแสดง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัฯ ( ค ำขอ อ. 1/8 ) 
ฉบบัจรงิ 1 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) หลกัฐำนกำรเปลีย่นชือ่ตวัหรอืชือ่สกลุ กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นชือ่ตัวหรอืชือ่สกลุใหน้ าหลักฐานการเปลีย่นจาก

เจา้พนักงานปกครอง จากอ าเภอ หรอืเขตมาประกอบ 
) 

11) 

 

เอกสำรกำรเปลีย่นเลขทีต่ ัง้สถำนทีอ่ ืน่ ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นเลขทีต่ัง้สถานทีอ่ืน่ ๆ ก็ใหน้ าเอกสารการเปลีย่น
จากทางราชการทีอ่อก ใหเ้ป็นหลกัฐานมาแสดง 

) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

หลกัฐำนกำรเปลีย่นชือ่โรงงำน หรอืทีต่ ัง้โรงงำน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นชือ่โรงงาน หรอืทีต่ัง้โรงงานก็ใหน้ าหลกัฐาน

ส าเนาใบอนุญาตประกอบ กจิการโรงงาน (รง. 4) มาแสดงหรอืใบแสดง

สถานทีต่ัง้เครือ่งจักรมาแสดง 
) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

13) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (DIW-07-AP-FG-06) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีตัง้ตัวแทนตดิอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัร 
ประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บมอบ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ช ำระคำ่ธรรมเนยีม จดุละ 

(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:ุ -)  
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 าขอทัว้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ านาจทัว่ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

