
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์คร ือ่งจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูรั้บโอน เป็นผูย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนสทิธนิติกิรรม (อ.1/4) จ านวน 1 ฉบบั พรอ้มดว้ยเอกสาร 

 

หลกัฐานประกอบค าขอ 

 

2. เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจค าขอและเอกสารหลกัฐาน หากครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จะรับค าขอไว  ้

 

3. ผูรั้บโอน/ผูรั้บโอนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร ลงนามในบนัทกึผูข้อจดฯ 

 

4. ช าระคา่ธรรมเนยีมเมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับค าขอแลว้ 

 

5. ผูรั้บโอนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร หรอืผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถกูตอ้งของ

เอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลางขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลังจาก

ทีไ่ด ้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 

 

      **พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      **ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ช าระคา่ธรรมเนยีมกอ่น 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/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 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  ช าระคา่ธรรมเนยีม 

1 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน

เครือ่งจักรกลาง 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)   

2) กำรพจิำรณำ 
บนัทกึการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร 

สว่นงานพจิารณา  เสนอนายทะเบยีนลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีน
เครือ่งจักรกลาง 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนลงนาม และแจง้ผูข้อจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ์
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 ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นคนดา่งดา้ว  รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

5) 

 

ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(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 ุ(กรณีผูรั้บโอนเป็นหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท จะตอ้งมหีนังสอื
รับรองหา้งหุน้สว่น หรอืบรษัิท ฉบับปีปัจจุบนั และออกให ้ไมเ่กนิ 3 

เดอืน โดยใหป้รากฎรายการจดทะเบยีนในหนังสอื รับรองทกุรายการ

พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนา ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่น 
ผูจ้ัดการ หรอืกรรมการผูจ้ัดการผูม้อี านาจลงนาม 

กรณีผูโ้อนเป็นหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท จ ากัด 
หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท จ ากัด ฉบบัปีปัจจุบนัออกให ้

ไมเ่กนิ 3 เดอืน โดยระบรุายการจดทะเบยีนทกุรายการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ รายการจดทะเบยีน วตัถุประสงคจ์ะตอ้งปรากฎวา่จ าหน่ายจา่ยโอน
ทรัพยส์นิได ้

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนสทิธนิติกิรรม (อ.1/4) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

9) 

 

หลกัฐำนกำรโอน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หลกัฐานการโอน เชน่ สญัญาซือ้ขายเครือ่งจักร เป็นตน้ 

หรอืจะใชแ้บบฟอรม์การโอน ซึง่ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักร จัดท าขึน้ก็
ได ้

) 

- 

10) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนเครือ่งจกัร (ร.2/1) ฉบบัผูถ้อื
กรรมสทิธิ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทะเบยีนเครือ่งจักรกลาง 

11) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจผูโ้อนฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบอ านาจฉบบัผูโ้อนฯ(กรณีตัง้ตัวแทน) ตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนา ทะเบยีน

บา้นของผูรั้บมอบอ านาจ 
) 

- 

12) 
 

ใบอนุญำตแสดงทีต่ ัง้เครือ่งจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ) 

- 

13) 

 

หนงัสอืยนิยอมของผูร้บัจ ำนองใหโ้อนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจกัร ซึง่ตดิ

จ ำนองอยู ่(DIW-07-AP-FG-15) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีโอนเครือ่งจักรทีต่ดิภาระจ านองใหน้ าหนังสอืสญัญา
จ านองฉบบัผูจ้ านองและฉบับ ผูรั้บจ านองมาดว้ย พรอ้มกบัหนังสอื

ยนิยอมของผูรั้บจ านองใหโ้อนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร ซึง่ตดิจ านองอยู่ 

(DIW-07-AP-FG-15) จากผูรั้บจ านองประกอบ 
) 

- 

14) 
 

บนัทกึของฝ่ำยผูร้บัโอนกรณีตดิจ ำนอง (DIW-07-AP-FG-16) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีโอนเครือ่งจักรทีต่ดิภาระจ านองใหน้ าหนังสอืสญัญา
จ านองฉบบัผูจ้ านองและฉบับผูรั้บจ านองมาดว้ย พรอ้มกบับนัทกึของฝ่าย 

ผูรั้บโอนกรณีตดิจ านอง (DIW-07-AP-FG-16) 
) 

- 

15) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหต้ ัง้เครือ่งจกัร ภำยในสถำนประกอบกำร(DIW-

07-AP-FG-10) จำกเจำ้ของสถำนทีด่งักลำ่ว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูรั้บโอนไมใ่ชเ่จา้ของสถานทีต่ัง้เครือ่งจักรตอ้งมี

หนังสอืยนิยอมใหต้ัง้เครือ่งจักร ภายในสถานประกอบการ(DIW-07-AP-

FG-10) จากเจา้ของสถานทีด่งักลา่ว 
) 

- 

16) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรรบัมอบเครือ่งจกัรของผูร้บัโอน (DIW-07-AP-

FG-11) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

17) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูจ้ดักำรมรดกตำมค ำส ัง่ศำล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เครือ่งจักรเป็นทรัพยส์นิทีต่กทอดทางมรดกได ้เชน่เดยีวกับ

ทรัพยส์นิอืน่เมือ่ เจา้ของเครือ่งจักรถงึแกก่รรมเครือ่งจักรยอ่มเป็นมรดก
ทอดแกท่ายาทไดเ้ป็นหนา้ที ่ของทายาทจะตอ้งไปจดทะเบยีนรับโอน

ตอ่ไปแตจ่ะตอ้งแสดงใหไ้ดช้ดัเจนวา่ตนเป็นทายาท ผูม้สีทิธรัิบมรดก
โดยจัด เตรยีมเอกสารดงันี้ 

1. บญัชทีายาทผูม้สีทิธไิดรั้บมรดกพรอ้มค ารับรองจากผูจั้ดการมรดกหรอื

บรรดาทายาท 
2. กรณีทายาทผูม้สีทิธไิดรั้บมรดกหลายคนทายาทจะตกลงถอืกรรมสทิธิ์

ร่วมกนั หรอืแบง่ใหค้นใดคนหนึง่ก็แลว้แตจ่ะตกลงกนัพรอ้มแสดงเอกสาร
ใหช้ดัเจนเกีย่วกบั 

การแบง่มรดก 
3. ระบชุือ่ทายาทผูม้สีทิธยิืน่ค าขอรับโอนเครือ่งจักร 

4. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นผูเ้กีย่วขอ้งในเอกสารทกุ

คน) 

- 

18) 

 

หนงัสอืแจง้นำยทะเบยีนเครือ่งจกัร ใหท้ ำกำรจดทะเบยีนโอน

กรรมสทิธิใ์หแ้ก ่ผูซ้ือ้จำกกำร ขำยทอดตลำด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เครือ่งจักรก็เป็นทรัพยส์นิทีต่กอยูภ่ายในการบงัคับคด ี
เชน่เดยีวกับทรัพยส์นิอืน่เครือ่งจักร อาจตกอยูใ่นการบงัคับคดไีมว่า่จะ

เป็นคดแีพ่งธรรมดาหรอืคดลีม้ละลายก็ตามค าสัง่ศาลโดย เจา้พนักงาน
ของศาล ไม่วา่จะเป็นเจา้พนักงานบงัคับคด ีหรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์

ทรัพย ์ในคดลีม้ละลายจะเป็นผูด้ าเนนิการขายทอดตลาด ทรัพยส์นิตาม 

ค าสัง่ศาลผูซ้ือ้เครือ่งจักร จากการขาย ทอดตลาดดงักลา่วไดก็้จะตอ้ง 
ไปท าการจดทะเบยีน รับโอนเครือ่งจักรโดย เจา้พนักงานของศาลคอื เจา้

พนักงานบงัคบัคด ีหรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรัพยแ์ลว้แตก่รณี จะท า
หนังสอืแจง้ไปยังนายทะเบยีนเครือ่งจักร ใหท้ าการจดทะเบยีนโอน

กรรมสทิธิใ์หแ้ก ่ผูซ้ ือ้จากการ ขายทอดตลาดตอ่ไป 

) 

- 

19) 

 

บนัทกึขอ้ตกลงของผูโ้อนยนิยอมโอนเครือ่งจกัร เพือ่ช ำระหนี ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(การรับโอนเพือ่ช าระหนี ้นอกจากตอ้งยืน่เอกสารในฐานะ

ผูรั้บโอนตามทีก่ าหนดแลว้ จะตอ้งมบีนัทกึขอ้ตกลงของผูโ้อนยนิยอม
โอนเครือ่งจักร เพือ่ช าระหนีด้ว้ย 

 
ผูโ้อน 

) 

- 

20) 
 

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

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูโ้อนฯ เป็นบคุคลธรรมดา มคีูส่มรส จะตอ้งแสดง
หนังสอืยนิยอมของคูส่มรส (DIW-07-AP-FG-07) พรอ้มดว้ย ส าเนา

ทะเบยีนสมรส ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  และ ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ของของผูใ้หค้วามยนิยอม 

 
) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรท ำนติกิรรมดว้ยตนเองตำมล ำพงัตนเองได ้

(DIW-07-AP-FG-08) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูโ้อนฯ เป็นบคุคลธรรมดา ไมม่คีูส่มรส ใหท้ าหนังสอื

รับรองการท านติกิรรมดว้ยตนเองตามล าพังตนเองได ้(DIW-07-AP-FG-
08)) 

- 

22) 

 

รำยงำนกำรประชุมเกีย่วกบักำรโอนหรอืขำยเครือ่งจกัรหรอืโอน

เพือ่ช ำระหนี ้ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูโ้อนเป็นหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท จ ากัด 
) 

- 

23) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัผูร้บัโอนฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบอ านาจฉบบัผูรั้บโอนฯ  (กรณีตัง้ตวัแทน) ตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา 

ทะเบยีนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ 
) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจกัร 

 
(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:ุ -)  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

2) ค าขอจดทะเบยีนสทิธหิรอืนติกิรรมอืน่เกีย่วกบัเครือ่งจักรทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืยนิยอมของคูส่มรส 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสอืยนิยอมใหต้ัง้เครือ่งจักรภายในสถานประกอบการ 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืรับรองการรับมอบเครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืมอบอ านาจ(ฉบบัผูโ้อน) 

(หมายเหต:ุ -)  
7) หนังสอืมอบอ านาจ(ฉบบัผูรั้บโอน) 

(หมายเหต:ุ -)  
8) หนังสอืโอนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
9) หนังสอืยนิยอมของผูรั้บจ านองใหโ้อนกรรมสทิธิเ์ครือ่งจักรซึง่ตดิจ านองอยู่ 

(หมายเหต:ุ -)  
10) บนัทกึของฝ่ายผูรั้บโอนกรณีตดิจ านอง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

