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พระราชบัญญัติ
จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ มาตรา ๘/๓ มาตรา ๘/๔
มาตรา ๘/๕ มาตรา ๘/๖ มาตรา ๘/๗ มาตรา ๘/๘ และมาตรา ๘/๙ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๘/๑ เครื่องจั กรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่อ งจักรต้ องผ่านการตรวจสอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือจากผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘/๒
หลักเกณฑ์และวิ ธีการตรวจสอบเครื่อ งจัก ร การจั ดทํารายงานผลการตรวจสอบเครื่อ งจัก ร
และมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๘/๒ ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนตามมาตรา ๘/๑ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๘/๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๘/๒ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่สามนับแต่ปีที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้กับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
เครื่องจักรกลางก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชนตามมาตรา ๘/๑ ต่อไปได้โดยถือว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘/๒ จนกว่า
จะได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๘/๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเครื่องจักรกลางภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
แบบใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต แต่ให้ประทับตราสีแดงว่า “ใบแทน” ไว้บนด้านหน้า
ของใบอนุญาต
เมื่อได้ออกใบแทนใบอนุญาตแล้วให้ใบอนุญาตฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๘/๕ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ต รวจสอบเครื่ อ งจั ก รเอกชนผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ หรื อกฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ นายทะเบี ยนเครื่ องจั กรกลาง
เตือนเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณี ที่ ผู้ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งตามหนั งสื อ เตื อ นภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนเครื่องจักรกลางมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนตามมาตรา ๘/๑ ในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ได้
มาตรา ๘/๖ นายทะเบี ยนเครื่ อ งจั กรกลางมีอํ านาจสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุญ าตเป็น ผู้ ต รวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้อีก
(๒) กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔/๑
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ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
มาตรา ๘/๗ การสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตามมาตรา ๘/๕ และการสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ตามมาตรา ๘/๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘/๘ การเตือนหรือการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๘/๕ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๘/๖ ไม่เป็นเหตุลบล้างการกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘/๙ ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นเครื่ อ งจั ก รกลางมี คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตเป็ น ผู้ ต รวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้ถูกคําสั่ง
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
การยื่นอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ จัตวา มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีโดยอนุโลม”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การย้ายเครื่องจักรซึ่งโดยปกติวิสัยในการทํางานหรือการประกอบ
กิจการต้องเคลื่อนย้ายภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๑๔/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘/๒ ผู้ใดโดยทุจริตหรือจงใจจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเครื่องจักรอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๕ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา
๘/๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๕ ทวิ เจ้าของเครื่องจักรผู้ใดย้ายเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วออกไปนอกบริเวณ
สถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ หรือมิได้ย้ายเครื่องจักรให้ตรงตาม
แผนผังรายการเครื่องจักรที่นายทะเบียนเห็นชอบตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือย้ายเครื่องจักร
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วออกไปนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้
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นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิ ก ความในมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติจ ดทะเบี ย นเครื่ อ งจั ก ร
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี หรือมาตรา ๑๕
จัตวา ถ้าเป็นเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนจํานองไว้แล้ว และการกระทํานั้นเป็นไปโดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้รับจํานอง ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการ อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิ ก ความในมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติจ ดทะเบี ย นเครื่ อ งจั ก ร
พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
เลขลําดับ

รายการ

๑.

ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
เครื่องละ

๒.

ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
เครื่องละ

๓.

ค่าออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนเครื่องจักร ฉบับละ
ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่ง
เจ้าพนักงานได้ประทับหรือทําไว้ที่
เครื่องจักร เครื่องหมายละ
ค่าออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน ฉบับละ
ค่าออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน ฉบับละ
ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน ครั้งละ
ค่าจดทะเบียนใหม่ตามมาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๒ ครั้งละ
ค่าจดทะเบียนการจํานองหรือขายฝาก
เครื่องจักร
ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิรับจํานองเครื่องจักร

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ค่าตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ครั้งละ
ค่าคัดสําเนาเอกสารพร้อมด้วยคํารับรองว่า
ถูกต้อง หน้าละ

อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่อง
ในโรงงานหรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกัน
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่อง
ในโรงงานหรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกัน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท หรือถ้าประทับหรือทําไว้หลายเครื่อง
ในโรงงานหรือสถานที่เดียวและคราวเดียวกัน
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๕๐๐ บาท
พันละ ๑ ของจํานวนเงินที่จํานองหรือ
ขายฝาก แต่อย่างสูงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
พันละ ๑ ของจํานวนเงินที่จํานอง แต่อย่างสูง
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๐ บาท
๑๐ บาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การกําหนดให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เพื่อลดภาระ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลดภาระของเจ้าของเครื่องจักรโดยยกเลิกการแจ้งย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้องโดยเพิ่มบทกําหนดโทษ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทําความผิดด้วยและปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

