
ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
1. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร 
2. พัฒนำรำยละเอียดประเภทเครื่องจักรเพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนส ำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร 
3. ให้บริกำรประเมินรำคำเครื่องจักรท่ีจดทะเบียน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร รวมท้ังข้อมูลวิชำกำรเกี่ยวกับเครื่องจักร 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักร 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบียนเครื่องจักรประจ าจังหวัด 
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม  

 

 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่ ) 

กลุ่มจดทะเบียนและนติิกรรมเคร่ืองจักร 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร  
 ออกใบแทนหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร 
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยกรำยกำรเครื่องจักร
ท่ีได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว  
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตำมเครื่องจักรท่ีได้จด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว กำรตรวจสอบงำนท่ีมำจำกส ำนักงำนทะเบียน
เครื่องจักรประจ ำจังหวัด 
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจ ำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอน
กำรจ ำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
กำรรับจ ำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ขรก. 31 
พรก.  - 
ลจป.  3 

ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง 

ขรก. 8   
พรก. - 
ลจป. 3  

ขรก. 3  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธรุกำรทั่วไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร จัด
ประชุม รวบรวมปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
3. จัดเก็บเอกสำรสิทธ ิรวบรวมและจัดท ำแฟ้มทะเบียนประวตัหินังสือ
ส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจกัร  
(ร 2/1) ทั่วประเทศ  
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ติดตำมและประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน 
ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรอง บริหำรกำรจัดกำรระบบงำนกำรรบัและ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของค ำขอต่ำงๆ กำรบันทึกกำรยึดอำยัด
เกี่ยวกับเครื่องจักร กำรจัดท ำฐำนขอ้มูลเกีย่วกบั เครื่องจักร  กำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร กำรจัดกำร
ด้ำนพยำน เอกสำรตำมหมำยเรยีก พยำนเอกสำรจำกศำล และกำรให้
ควำมร่วมมือกบักรมบังคับคดีเพื่อกำรบังคับคด ี
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มจดทะเบียนและนติิกรรมเคร่ืองจักร 2 
ขรก. 3  
พรก. - 
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร      
ออกใบแทนหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร            
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม            
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยก
รำยกำรเครื่องจักรท่ีได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว  
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตำมเครื่องจักรท่ีได้จด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว กำรตรวจสอบงำนท่ีมำจำกส ำนักงำน
ทะเบียนเครื่องจักรประจ ำจังหวัด 
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจ ำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอน
กำรจ ำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
กำรรับจ ำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  (ต่อ) 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือ
ส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร            
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
สำระส ำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยก
รำยกำรเครื่องจักรท่ีได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 
ไว้แล้ว  
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบ
ติดตำมเครื่องจักรท่ีได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้
แล้ว กำรตรวจสอบงำนท่ีมำจำกส ำนักงำน
ทะเบียนเครื่องจักรประจ ำจังหวัด 
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจ ำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร  ไถ่ถอนกำรจ ำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 
โอนสิทธิ์กำรรับจ ำนองเครื่องจักร 
เปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มจดทะเบียนและนติิกรรม 
เคร่ืองจักร 3 

ขรก. 4  
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มวิชาการและอ านวยการ
เคร่ืองจักร 

ขรก. 5  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. ปรับปรุง พัฒนำกฎหมำยเกีย่วกบัเครื่องจักร  จัดท ำคู่มือ 
กำรปฏิบัติงำน คู่มือประชำชน ให้มีควำมเหมำะสมและทนัสมัย 
กำรประชำสัมพันธง์ำนด้ำนทะเบยีนเครื่องจกัร จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนำบุคลำกร  
2. ก ำกับดูแลผู้ตรวจสอบเครื่องจกัรเอกชน จัดท ำหลักสูตรอบรม 
พัฒนำหลักสูตรจัดกำรฝึกอบรม จัดท ำฐำนข้อมลูและขอรับ
ใบอนุญำตผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน กำรขึ้นทะเบียนผู้
ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน กำรก ำกับตรวจสอบ ติดตำมผล  
กำรเลื่อนระดับผู้ตรวจสอบเครื่องจกัรเอกชน กำรด ำเนินงำนของผู้
ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
3. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินรำคำเครื่องจักรให้เหมำะสมและ
ทันสมัย มีควำมเป็นธรรมแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย กำรบริหำร
จัดกำรงำนโครงกำรต่ำง  ๆ   
4. ส่งเสริม ถ่ำยทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกำรบ ำรุงรักษำสภำพ
เครื่องจักร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรแบบทวี
ผล ( TPM : Total Productive Maintenance ) ส่งเสริม
อุตสำหกรรม  กำรปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักร ( Retrofit )  
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีทนัสมัย เพื่อลดกำร
สูญเสียต่ำงๆ กำรประหยดัพลังงำน ลดกำรน ำเข้ำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เพิ่มประสิทธิภำพเครื่องจกัรให้สูงขึ้นให้กับ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน   
5. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงำนจดทะเบียน รวมถึงกำรออก
หลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนเครื่องจักร กำรศึกษำ วิเครำะห์ และ
พัฒนำระบบจดทะเบียนเครื่องจักรทำงออนไลน์ จัดท ำและพัฒนำ
ข้อมูลเครื่องจักร ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร
ต่ำงๆ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ 
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือ
ส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร            
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
สำระส ำคัญของเครื่องจักร  
และแบ่งแยกรำยกำรเครื่องจักรท่ีได้จด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว  
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบ
ติดตำมเครื่องจักรท่ีได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ไว้แล้ว กำรตรวจสอบงำนท่ีมำจำกส ำนักงำน
ทะเบียนเครื่องจักรประจ ำจังหวัด 
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจ ำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอนกำรจ ำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 
โอนสิทธิ์กำรรับจ ำนองเครื่องจักร 
เปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มจดทะเบียนและนติิกรรม 
เคร่ืองจักร 4 

ขรก. 3  
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
เคร่ืองจักร 

ขรก. 4  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ควบคุม ก ำกับดูแล และพัฒนำ ระบบงำน
สำรสนเทศด้ำนกำรจดทะเบียนเครื่องจักรและนิติ
กรรมเครื่องจักร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ระบบรับ
เรื่องรำวร้องเรยีนกำรกระท ำควำมผิดหรือบกพร่องของ
ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ระบบกำรประกำศ
รำยชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนท่ีได้รับใบอนุญำต 
ระบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่องจักร
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนกำร
ตรวจสอบเครื่องจักร  
2. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อให้บริกำรข้อมูลด้ำน
เครื่องจักรแก่สำธำรณชน กำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล
ด้ำนนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสำหกรรม 
จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลเครื่องจักร และกำร
เผยแพร่ข้อมูล                       
3. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร
อุตสำหกรรม กำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี
เครื่องจักรอุตสำหกรรมกำรจดัท ำฐำนข้อมูลกำรซ้ือ
ขำยเครื่องจักร รำคำเครื่องจักร  จัดท ำฐำนข้อมูลและ
โปรแกรมด้ำนกำรบ ำรุงรักษำสภำพเครื่องจักรแต่ละ
ประเภทอุตสำหกรรม  กำรประชำสัมพันธ ์
4. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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