โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
1) สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
2) กองกฎหมาย
3) – 4) กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1-2
5) กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
6) กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
7) กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน
8) กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
11) กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
12) กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
13) กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
14) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15) สำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรกลำง

หน่วยงำนที่รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดี
1) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

2

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

กลุ่มตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนภำยในกรม และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกรม รับผิดชอบงำน
ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยมีหน้ำที่และอำนำจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของกรม
2. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

3

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
สานักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)

4

สานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนช่วยอำนวยกำร และงำนเลขำนุกำรกรม
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของกรม
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรเสริมสร้ำงวินัยและรักษำระบบคุณธรรมของกรม
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวแก่ผู้ประกอบการและประชาชน
6. ดาเนินการอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของส่วนราชการใดของกรม
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 11 กลุ่ม

สานักงานเลขานุการกรม

ฝ่ายสารบรรณ

ขรก. 7
พรก. 4
ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ สำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDOC) ของกรม
2. งำนร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร งำนพิมพ์
ตรวจทำนหนังสือ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับเรื่องที่จะนำเสนอ
ผู้บริหำร
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรลับของรำชกำร
4. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์
งำนด้ำนบุคลำกร
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มช่วยอานวยการ

ขรก. 77
พรก. 9
ลจป. 38
ขรก. 7
พรก. ลจป. 2

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ติดต่อประสำนงำนและติดตำมข้อมูลที่ผู้บริหำรให้
ควำมสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรตัดสินใจและ
วินิจฉัยสั่งกำร
2. บริหำรจัดกำรงำนประชุม ประสำนงำน และ
ดำเนินกิจกรรมของกรม รวมถึงโครงกำร/กิจกรรม
เฉพำะกิจ
3. จัดทำรำยงำนสรุปปัญหำและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับโรงงำน
4. ประสำนแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัด
สวัสดิกำรของกรม
5. ปฏิบัติงำนด้ำนเลขำนุกำร บริหำรจัดกำรและ
อำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำร
ของผู้บริหำรระดับสูง ประสำนงำนและจัดทำตำรำง
กำรนัดหมำยสำหรับผู้บริหำร
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ขรก. 10
พรก. 1
ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรกำหนด
ตำแหน่ง จัดทำระบบสำรสนเทศอัตรำกำลัง
2. ดำเนินกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำร กำรเลื่อนระดับตำแหน่ง โอน ย้ำย ลำออก
และขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร
3. ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อน
เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน บัญชีถือจ่ำย ระบบจ่ำย
ตรงค่ำรักษำพยำบำล และกำรดำเนินกำรเรื่องบำเหน็จ
บำนำญ
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ กำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่นประจำปี
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
สานักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)

5

สานักงานเลขานุการกรม (ต่อ)

กลุ่มวินัยและระเบียบ

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกำศ
นโยบำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำม
พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร คณะทำงำน และกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับ พรฎ.ว่ำด้วยกำรแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
3. ดำเนินกำรทำงวินัย ร้องทุกข์ กำรอุทธรณ์
ดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
และ พ.ร.บ. ควำมผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำมี
วินัย และป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย กำรสอบสวนเพื่อ
หำตัวผู้รับผิดทำงแพ่ง
4. ดำเนินกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร กำรรณรงค์
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล
เรือน และข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร กำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มำภิบำล พร้อมทั้งควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
5. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำตกำรลำ กำรจัดทำ
หนังสือสัญญำอนุญำต หนังสือสัญญำค้ำประกัน กำร
ขออนุมัติ อนุญำตเพื่อเดินทำงไปรำชกำร ลำศึกษำ
ฝึกอบรม ดูงำน และปฏิบัติกำรวิจัยของข้ำรำชกำรทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ กำรชดใช้ทุน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรจัดทำแผนฝึกอบรม สัมมนำประจำปี แผนกำร
พัฒนำข้ำรำชกำร แผนกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล
ตลอดจนกำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร
ของกรม
2. ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำเพื่อให้เป็นไปตำม
แผนกำรฝึกอบรม สัมมนำประจำปี แผนกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร และแผนพัฒนำรำยบุคคล ตลอดจนผลิตสื่อ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม สัมมนำ
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล
เพื่อขอรับทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำนและ
ปฏิบัติกำรวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ
4. ดำเนินกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเพื่อให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมผำสุก และมีควำมผูกพัน
กับองค์กำร
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มประชาสัมพันธ์

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรจัดทำแผน กำหนดกลยุทธ์
และกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของกรม
2. ดำเนินกำรผลิตและเผยแพร่สื่อสร้ำงสรรค์
สื่อสำรสนเทศ สื่อมวลชนสัมพันธ์ และกำรรณรงค์
เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ของกรม
3. ดำเนินกำรสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนชุมชนสัมพันธ์ หรือ
มวลชนสัมพันธ์ในเรื่องร้องเรียนปัญหำจำกกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำน
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมหรือตำมที่กรมได้รับมอบหมำย
5. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ กรอ. ตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำร ประสำนงำนกับหน่วยงำนและให้คำปรึกษำผู้ขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
6. ดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนปัญหำจำกกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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สานักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
สานักงานเลขานุการกรม (ต่อ)

กลุ่มบัญชี

ขรก. 6
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลกำรจัดทำบัญชีของส่วนรำชกำร บัญชี
กองทุนสวัสดิกำร และบัญชีต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
2. ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและวิเครำะห์
งบกำรเงินของส่วนรำชกำร และกองทุนสวัสดิกำร
3. ควบคุมและเร่งรัดกำรชำระหนี้ลูกหนี้ เงินยืมรำชกำร
และเงินทดรองรำชกำร รวมทั้งลูกหนี้เงินกู้สวัสดิกำร
4. ดำเนินกำรตรวจสอบใบสำคัญ ก่อนเบิกจ่ำยให้
คำปรึกษำแนะนำด้ำนระเบียบกำรเบิกจ่ำย รวมทั้งทำ
ควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มการเงิน

ขรก. 7
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ-จ่ำยเงินทุกประเภท
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน
และกำรนำเงินส่งคลัง
3. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง บำเหน็จบำนำญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
4. จัดทำบัตรเครดิตรำชกำร และกำรขอเปิดวงเงินใช้บัตรเครดิต
รำชกำร
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัสดุ

ขรก. 7
พรก. ลจป. 34

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
2. ดำเนินกำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
ด้ำนกำรยืม กำรเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
กำรตรวจสอบพัสดุ รวมถึงกำรจำหน่ำยพัสดุ
3. บริหำรยำนพำหนะของหน่วยงำน ควบคุม
กำรเช่ำเหมำพำหนะ
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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สานักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
สานักงานเลขานุการกรม (ต่อ)

กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรจ้ำงบำรุงรักษำอำคำรและส่วนควบของอำคำร
2. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
สัญญำจ้ำงรักษำควำมปลอดภัย กำรจ้ำงเหมำกำร
รักษำควำมสะอำด
3. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค
4. กำรจัดทำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินต่ำงๆ ทั้งประเภท
สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์
5. กำรดูแลรักษำและปรับปรุงทรัพย์สินประเภทที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้งกำรจัดทำรำยกำรขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินที่รำชพัสดุ ของกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และต่ำงจังหวัด
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มงบประมาณ

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Budgeting) พร้อมกับทุกคณะ และจัดทำประมำณกำรรำยได้
2. จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
พร้อมรำยงำนผล และจัดสรรดำเนินงำนให้หน่วยงำน
3. บริหำรงบประมำณ โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณ จัดทำ
ทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ทะเบียนคุมเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จัดสรรเป็นเงินจูงใจ
4. จัดทำรำยงำนประกอบงบกำรเงิน รำยงำนจ่ำยจริงระดับศูนย์
ต้นทุน ระดับผลผลิตระดับกรม
5. สำรองเงินกันและขยำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS
6. ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบเจรจำธุรกิจ
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการสารพันทันใจ

ขรก. 3
พรก. 2
ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว โดยรวมงานบริการเกี่ยวกับใบอนุญาต
การให้บริการรับแจ้งการนาเข้าและส่งออกวัตถุ
อันตราย งานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร การ
ให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้า การขึ้น
ทะเบียนผู้ควบคุม รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง การรับชาระค่าธรรมเนียมทุก
ประเภทของกรม
2. ติดตามและประเมินผลงานบริการของ
ศูนย์บริการสารพันทันใจ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองกฎหมาย มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรใช้สำรระเหย กฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำรดำเนินงำนขององค์กำรห้ำมอำวุธเคมี และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่งและอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของกรม
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกฎหมำย ให้คำปรึกษำและแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนกฎหมำย ข้อกำหนด อนุสัญญำ หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย
และวัตถุอันตรำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยบรรดำที่อยู่
ในหน้ำที่และอำนำจของกรม
4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม
ขรก. 19
พรก. กองกฎหมาย
ลจป. 1
นิติกร ชพ.. 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 5
พรก. ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(EDOC) และงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์
งำนด้ำนบุคลำกร
3. จัดทาระบบสารสนเทศข้อมูลด้านกฎหมาย
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย
4. รวบรวมเอกสำรด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินคดี
ข้อหำรือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประสำนงำน
หรือปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
หรือให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อื่นทั้งภำยใน ภำยนอก รวมถึงภำคเอกชน
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อกำรพัฒนำ แก้ไข
หรือปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำกฎหมำยตำมแผนนิติบัญญัติแห่งชำติ
แผนพัฒนำกฎหมำย และแผนกำรเสนอกฎหมำย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
3. ศึกษำ วิเครำะห์คำพิพำกษำของศำล
คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คำวินิจฉัยอัยกำร
สูงสุด และของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำปรึกษำและให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก่บุคคล
หรือหน่วยงำนรัฐหรือเอกชน รวมทั้งสนับสนุน
กำรบังคับใช้กฎหมำยแก่หน่วยงำนใน กรอ.
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดีและกำรเปรียบเทียบ
ปรับตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน กฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และดำเนินคดีกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
3.ดำเนินกำรด้ำนบังคับคดีให้เป็นไปตำมคำ
พิพำกษำเมื่อคดีถึงที่สุด
4. ดำเนินกำรบังคับทำงปกครองตำมคำสั่ง
ทำงปกครอง
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์กฎหมายต่างประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและภำรกิจที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกรอ. เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำดำเนินกำรยกร่ำงหรือปรับปรุงแก้ไขกฎ
ระเบียบ หรือประกำศสัตยำบัน ควำมตกลง ให้
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศและหรือกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ
2. สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญำ อนุสัญญำหรือควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศ หรือกำรให้สัตยำบันในด้ำนต่ำง ๆ
เกี่ยวกับภำรกิจของกรอ.
3. ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นในกำรกำกับ ดูแลให้
เป็นไปตำมสนธิสัญญำ อนุสัญญำ ควำมตกลงที่ประเทศ
ไทยมีข้อผูกพันกับประเทศอื่น ๆ และอยู่ในควำม
รับผิดชอบของ กรอ.
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำอนุญำต กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน และงำนทะเบียนโรงงำน
2. ติดตำม ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงำนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญำต นโยบำยของรัฐบำล และมติของคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรฟื้นฟู และจัดระเบียบให้โรงงำนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนและผลักดันให้โรงงำนใช้เทคโนโลยีในกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เพื่อควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
4. กำกับดูแลและพัฒนำฐำนเครือข่ำยในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และจัดทำข้อมูลสถิติตำ่ ง ๆ เพื่อกำรกำกับดูแลโรงงำน
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 ส่วน
ขรก. 50

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 9
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและ
งำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. รับแจ้งคำขออนุญำตโรงงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง
สำระสำคัญเกี่ยวกับทะเบียนโรงงำน และ
บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลโรงงำน
4. กำหนดเลขทะเบียนโรงงำน จัดทำแฟ้ม
ทะเบียนโรงงำน ตลอดจนเก็บรักษำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติโรงงำน
5. บริหำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม รับชำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม
รำยปี มอบเอกสำรกำรอนุญำต และติดตำม
ให้มีกำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำม
กำหนดเวลำ รวมทั้งดำเนินกำรกับผู้ฝ่ำฝืน
6. จัดกำรด้ำนพยำนเอกสำรตำมหมำยเรียก
พยำนเอกสำรจำกศำล
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

ส่วนที่ 1

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำน
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่
101 105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงาน
ที่ต้องจัดทา EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve
และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 705 โรงงาน
ยานนาวา สาทร บางคอแหลม
ต่างจังหวัด จานวน 1,096 โรงงาน
สมุทรปราการฝั่งตะวันออก (อ.พระประแดง อ.เมือง
สมุทรปราการ อ.บางพลี อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ)
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบั ผิดชอบ : (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 76 สร้างรถไฟ รถไฟฟ้า (S – Curve)
โรงงานลาดับที่ 77 สร้าง ประกอบรถยนต์ (S – Curve)
โรงงานลาดับที่ 78 สร้าง ประกอบรถจักรยานยนต์
(S – Curve)
โรงงานลาดับที่ 79 สร้าง ประกอบอากาศยาน
(New S – Curve)

ส่วนที่ 2

พรก. ลจป. -

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำน
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่
101 105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงาน
ที่ต้องจัดทา EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve
และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 697 โรงงาน
บางกะปิ สวนหลวง ประเวศ สะพานสูง
ต่างจังหวัด จานวน 1,155 โรงงาน
สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 57 ผลิตปูนซีเมนต์ทุกขนาด (EIA)

ส่วนที่ 3

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท ยกเว้น
ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงาน ที่ต้องจัดทา EIA หรือ
EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 626 โรงงาน
พระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางซื่อ
บางรัก ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ พญาไท ดินแดง ราชเทวี
ต่างจังหวัด จานวน 1,267 โรงงาน
ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี และตราด
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบั ผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 42 ปิโตรเคมี เคมี (EIA/EHIA)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (ต่อ)

ส่วนที่ 4

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้องจัดทา
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 645 โรงงาน
ห้วยขวาง คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนา
ต่างจังหวัด จานวน 1,414 โรงงาน
นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองคาย
เลย มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลาภู ยโสธร
มุกดาหาร อานาจเจริญ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ : (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 49 โรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมทุกขนาด (EIA)
โรงงานลาดับที่ 50 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่มีกระบวนการ
ทางเคมี (EIA/EHIA)

ส่วนที่ 5

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้องจัดทา
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 755 โรงงาน
บางเขน ลาดพร้าว วังทองหลาง จตุจักร ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม
ต่างจังหวัด จานวน 1,066 โรงงาน
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท
สิงห์บุรี นครนายก
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 59 ผลิตเหล็ก (EIA/EHIA)
โรงงานลาดับที่ 60 ผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (EIA/EHIA)

ส่วนที่ 6

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106 ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้องจัดทา EIA
หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 733 โรงงาน
บึงกุ่ม คันนายาว คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง
ต่างจังหวัด จานวน 931 โรงงาน
อุทัยธานี นครสวรรค์ กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก
สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
ลาพูน ลาปาง
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 43(1) สารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกาจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนทางเคมี (EIA)
โรงงานลาดับที่ 43(1) ปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี (EIA)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำอนุญำต กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน และงำนทะเบียนโรงงำน
2. ติดตำม ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงำนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญำต นโยบำยของรัฐบำล และมติของคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรฟื้นฟู และจัดระเบียบให้โรงงำนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนและผลักดันให้โรงงำนใช้เทคโนโลยีในกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เพื่อควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
4. กำกับดูแลและพัฒนำฐำนเครือข่ำยในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และจัดทำข้อมูล สถิตติ ่ำง ๆ เพื่อกำรกำกับดูแลโรงงำน
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 ส่วน

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 9
พรก. ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์
งำนด้ำนบุคลำกร
3. รับแจ้งคำขออนุญำตโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำน บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญ
เกี่ยวกับทะเบียนโรงงำนและบันทึกข้อมูลใน
ฐำนข้อมูลโรงงำน
4. กำหนดเลขทะเบียนโรงงำน จัดทำแฟ้ม
ทะเบียนโรงงำน ตลอดจนเก็บรักษำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติโรงงำน
5. บริหำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม รับชำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม
รำยปี มอบเอกสำรกำรอนุญำต และติดตำมให้มี
กำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมกำหนดเวลำ
รวมทั้งดำเนินกำรกับผู้ฝ่ำฝืน
6. จัดกำรด้ำนพยำนเอกสำรตำมหมำยเรียก
พยำนเอกสำรจำกศำล
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

ส่วนที่ 1

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุก
ประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่
101 105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่
ต้องจัดทา EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve
และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
จานวน 998 โรงงาน
บางขุนเทียน
ต่างจังหวัด จานวน 1,058 โรงงาน
สมุทรสาคร
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบั ผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 22 ฟอกย้อมผ้า พิมพ์ผ้า (นโยบายตั้ง
โรงงาน)
โรงงานลาดับที่ 34 อุตสาหกรรมไม้ทใี่ ช้ไม้ 13 ชนิด
เป็นวัตถุดิบซึ่ง ครม. มีมติให้ อก. ร่วมกับ กษ.พิจารณา
การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย)

ส่วนที่ 2

ขรก. 50
พรก. ลจป. 1

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานทีต่ ้องจัดทา
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S–Curve และ New S–Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 663 โรงงาน
จอมทอง ธนบุรี
ต่างจังหวัด จานวน 741 โรงงาน
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบั ผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 16 สุรา (EIA)
โรงงานลาดับที่ 17 แอลกอฮอล์ฯ เอทานอล (EIA)
โรงงานลาดับที่ 18 สุราจากผลไม้ (EIA)
โรงงานลาดับที่ 19 มอลต์ เบียร์ (EIA)

ส่วนที่ 3

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำน
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101
105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้อง
จัดทา EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S–Curve และ
New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 617 โรงงาน
บางบอน คลองสาน
ต่างจังหวัด จานวน 763 โรงงาน
ปทุมธานี กาญจนบุรี
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 38 เยื่อ กระดาษ (EIA)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (ต่อ)

ส่วนที่ 4

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำน
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101
105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้องจัดทา
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ
New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 632 โรงงาน
ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
ต่างจังหวัด จานวน 680 โรงงาน
นนทบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรปราการฝั่งตะวันตก (อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์)
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 88 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (EIA/EHIA)
โรงงานลาดับที่ 89 ผลิตก๊าซชีวภาพ (New S – Curve)

ส่วนที่ 5

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้องจัดทา
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 631 โรงาน
บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ
ต่างจังหวัด จานวน 810 โรงงาน
ตาก ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 11(3) น้าตาล (EIA)
โรงงานลาดับที่ 11(6) แกลูโคส เด็กซ์โทรส ฟรักโทสหรือผลิตภัณฑ์
อื่นที่คล้ายคลึงกัน 20 ตันต่อวัน (EIA)

ส่วนที่ 6

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 105 และ 106
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลโรงงานที่ต้องจัดทา EIA
หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จานวน 698 โรงงาน
หนองแขม ทวีวัฒนา บางแค
ต่างจังหวัด จานวน 825 โรงงาน
นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา
สตูล นราธิวาส
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)
โรงงานลาดับที่ 7 น้ามันจากพืชหรือสัตว์ (S – Curve)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)

13

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนเกีย่ วกับกำรกำกับ ดูแล และกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน กำรจัดกำรของเสี ยเคมีวตั ถุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำย กำรจัดกำรของเสียอันตรำย ตำมพันธกรณีตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ด้ำนของเสียอันตรำย และกำรจัดกำรวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยอื่นในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
2. พิจำรณำอนุญำต ตรวจสอบและกำกับดูแลเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน กำรจัดกำรของเสียเคมีวตั ถุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
กำรจัดกำรของเสียอันตรำยตำมพันธกรณีตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนของเสียอันตรำย และกำรจัดกำรวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยอื่นในส่วนที่เกีย่ วข้อง
3. กำหนดชนิดและประเภทของกำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน รวมทั้งให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
5. ศึกษำ พัฒนำ และดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์บริหำรจัดกำรของเหลือใช้จำกอุตสำหกรรม กำรปรับปรุงและฟื้นฟูสภำพพืน้ ทีท่ ี่มกี ำรปนเปื้อนของกำกสำรพิษอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีในกำรจัดกำรกำก
และระบบกำรขนส่งกำกอุตสำหกรรม
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
ขรก. 34
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

พรก. ลจป. -

นักวิทยำศำสตร์ ชช.. = 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. รับคำขอรับใบอนุญำต/ขยำย (แบบ ร.ง.3) คำขออนุญำตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน
(สก.2) และขอขยำยระยะเวลำกำรกักเก็บ (สก.1) กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วภำยในบริเวณโรงงำน
คำขออนุญำตนำเข้ำ/ส่งออก/มีไว้ในครอบครอง คำขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ตดิ ตรึงถำวรกับตัวรถ คำขอกำรมีบุคลำกรเฉพำะ
รับผิดชอบกำรเก็บรักษำ คำขอรับแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้ำ/ผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวตั ถุ
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แลว คำขอกำรแต่งตั้งตัวแทน ผู้รวบรวมและขนส่งกำกอุตสำหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตรำย คำขอมีเลขประจำตัวให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรำย ผู้ขนส่งของเสียอันตรำย และผู้เก็บ
รวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรำย
4. จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัตโิ รงงำน บันทึกข้อมูลในฐำนระบบทะเบียนโรงงำน บันทึกข้อมูลในฐำนระบบทะเบียนวัตถุ
อันตรำยสำหรับของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้แลว
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม (ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะ
เตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ประกอบด้วย
กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน กำรขยำยโรงงำน กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำน กำรตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่
101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รบั จ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรรับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับ
ดูแล ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของเสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่ 106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำกอุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรติดตำมฟืน้ ฟูสภำพแวดล้อมจำกกำรทิ้งกำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอกบริเวณโรงงำนของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101
(เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ กรุงเทพมหำนคร ชัยนำท นครนำยก นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี อุทัยธำนี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
อ่ำงทอง จันทบุรี ตรำด ระยอง สระแก้ว)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (ต่อ)

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำก
อุตสำหกรรม (ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ
ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รบั จ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105
และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ประกอบด้วย กำรอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน กำรขยำยโรงงำน กำร
เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรตรวจสอบ
กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือ
ชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิล
กำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรรับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับดูแล
ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของเสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่
106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำกอุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม
กำรติดตำมฟืน้ ฟูสภำพแวดล้อมจำกกำรทิ้งกำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอก
บริเวณโรงงำนของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ
ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รบั จ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105
และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปำง ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย ตำก สระบุรี ชลบุรี )

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 3

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม
(ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
ประกอบด้วย กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
กำรขยำยโรงงำน กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำร
ตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือ
ชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำก
อุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
รับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับดูแล ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของ
เสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่ 106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำก
อุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรติดตำมฟืน้ ฟู
สภำพแวดล้อมจำกกำรทิง้ กำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอกบริเวณโรงงำน
ของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. การกากับดูแลการดาเนินการศูนย์บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดา) และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นไปตามสัญญา
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ นครปฐม สมุทรสงครำม สมุทรสำคร กำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี รำชบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี พังงำ พัทลุง
ภูเก็ต ระนอง สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ)

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม
(ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
ประกอบด้วย กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
กำรขยำยโรงงำน กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำร
ตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือชนิด
ของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำก
อุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
รับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับดูแล ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของ
เสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่ 106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำก
อุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรติดตำมฟืน้ ฟู
สภำพแวดล้อมจำกกำรทิง้ กำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอกบริเวณโรงงำน
ของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. การกากับดูแลการดาเนินการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผา
ขยะอุตสาหกรรม) จ.สมุทรปราการ ให้เป็นไปตามสัญญา
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์
มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคำย
หนองบัวลำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี อำนำจเจริญ ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (ต่อ)
กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลกำรนำเข้ำ/ส่งออก/ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย
ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
ตำมอนุสัญญำบำเซลและข้อตกลงและพิธีสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รับแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้ำ/ผู้ส่งออกวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
3. ตรวจสอบการนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
4. ตอบข้อหำรือต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรนำเข้ำ/ส่งออกวัตถุอันตรำยที่เป็น
ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และกำรดำเนินกำรเพื่ออนุวัติตำม
อนุสัญญำบำเซล
5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรวัตถุอันตรำยที่เป็น
ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ทั้งภำยใน และระหว่ำงประเทศ
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มวิชาการและการขนส่ง

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมและจัดทำข้อมูลกำกอุตสำหกรรม
2. จัดทำโครงกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตำม
หลัก 3Rs โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมต่ำง ๆ พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำกอุตสำหกรรม กำรบริกำรวิชำกำร จัดฝึกอบรม สัมมนำ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
กำกอุตสำหกรรมตำมหลัก 3Rs และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำกอุตสำหกรรม
3. ขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลแท็งก์ติดตรึงถำวรกับตัวรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย
ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และแท็งก์ติดตรึง
4. พิจำรณำอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยเพื่อกำรขนส่ง/เก็บรักษำวัตถุอันตรำย
ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
5. กำกับดูแลสถำนที่ครอบครองวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำย
6. รับแจ้งมีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบกำรเก็บรักษำวัตถุอนั ตรำยที่ กรอ. รับผิดชอบเฉพำะ
ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วัตถุอันตรำย
7. กำรแต่งตั้งตัวแทน ผู้รวบรวม และขนส่งกำกอุตสำหกรรมทีเ่ ป็นของเสียอันตรำย
8. ออกเลขประจำตัวให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรำย ผู้ขนส่งของเสียอันตรำย และผู้เก็บ
รวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตรำย
9. กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรขนส่งกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลำยทำง
ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
10. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำยและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรใช้สำรระเหย ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของส่วนรำชกำรใดในสังกัดของกรมโดยเฉพำะ
2. จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีปฏิบัติ คู่มือ และเอกสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยและสำรระเหย เพื่อป้องกันอันตรำยและผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
3. จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย และรายงานสถานการณ์วตั ถุอนั ตรายเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย
4. กากับดูแล และตรวจติดตามการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกีย่ วกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการผลิต การนาเข้า การนาผ่าน การส่งออก การมี ไว้ในครอบครอง การนากลับเข้ามาและการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย
5. เป็นหน่วยงำนกลำงของประเทศในกำรติดต่อ ประสำน เจรจำต่อรองกับองค์กำรหรือหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศด้ำนวัตถุอนั ตรำย รวมทั้งเสนอควำมเห็นหรือทำข้อตกลงและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณี
ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
6. ดำเนินกำรเกีย่ วกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวัตถุอนั ตรำย
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่ได้รบั มอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 10 กลุ่ม 2 ศูนย์

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 8
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC) และงำนธุรกำร
ทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน รวบรวมปัญหำอุปสรรค
นำเสนอข้อคิดเห็นและวิธกี ำรแก้ไข
4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
5. รับใบแจ้งและคำขอตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย งำนบันทึกข้อมูล
สำหรับจัดทำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
6. ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรจัดทำ ใบแจ้งและคำขอกำรรับเรือ่ งรำวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับวัตถุอันตรำย กำรออกเลขทะเบียนวัตถุอนั ตรำย
7. จัดทำและจัดเก็บแฟ้มทะเบียนประวัตสิ ถำนประกอบกำรวัตถุอนั ตรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำย
8. จัดเก็บค่ำธรรมเนียมและรับชำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวัตถุอนั ตรำย
9. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอนั ตราย 1

ขรก. 49
พรก. 4
ลจป. ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำน นำกลับเข้ำมำหรือส่งกลับ
ออกไป และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรำยชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4
2. กำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต
3. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอนุญำตวัตถุอนั ตรำย
4. กำกับและสอบทำนกำรรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้ำ / ผู้ส่งออก ออกจำก
ด่ำนศุลกำกร รวมทั้งกำรนำผ่ำนวัตถุอนั ตรำย กำรนำกลับเข้ำมำและกำรส่งกลับ
ออกไป
5. กำรให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรือ่ งกฎระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติ และ
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำยและสำรระเหย
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่)

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอนั ตราย 2

ขรก. 3
พรก. 2
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำน นำกลับเข้ำมำหรือส่งกลับ
ออกไป และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรำยชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4
2. กำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต
3. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอนุญำตวัตถุอนั ตรำย
4. กำกับและสอบทำนกำรรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้ำ / ผู้ส่งออก ออกจำก
ด่ำนศุลกำกร รวมทั้งกำรนำผ่ำนวัตถุอนั ตรำย กำรนำกลับเข้ำมำและกำรส่งกลับ
ออกไป
5. กำรให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรือ่ งกฎระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติ และ
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำยและสำรระเหย
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

กลุ่มกากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสถำนที่ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำต
ผลิต นำเข้ำ ส่งออก และกำรมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุ
อันตรำย ตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำกำรอนุญำต
2. ตรวจกำรทั่วไปเพื่อให้ผู้ประกอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำยและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญำต
3. ตรวจสอบกำรดำเนินกำรทั่วไปของสถำนประกอบธุรกิจ
อุตสำหกรรมเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยและเสนอแนะเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้จำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
4. ตรวจเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุกรณีร้องเรียนหรือร้องทุกข์
เกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำยและสำรระเหย
5. พิจำรณำสั่งกำรให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรมเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรำยปฏิบัติให้ถูกต้อง
6. พิจำรณำเสนอดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม
เกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำยทีก่ ระทำผิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการงานทะเบียนด้านวัตถุอันตราย

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรำย รวมทั้งกำรพิจำรณำกรณีวตั ถุอันตรำย
ที่ได้รับยกเว้นกำรขึน้ ทะเบียน และกำรเพิกถอนทะเบียน
2. กำรพิจำรณำขึน้ ทะเบียนภำรชนะบรรจุวตั ถุอันตรำยและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำชนะบรรจุวตั ถุอันตรำย ประกอบกำรขึ้นทะเบียน
3. กำรพิจำรณำขึน้ ทะเบียนผู้เชี่ยวชำญ หรือบุคลำกรเฉพำะ ดำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ตำมมำตรำ 20(1) (2) แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอนั ตรำย พ.ศ. 2535 เช่น
กำรเก็บรักษำ ฉลำก หรือกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรำย เพื่อกำรควบคุม
ป้องกัน บรรเทำ หรือระงับเหตุอันตรำยที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. ศึกษำวิเครำะห์และทบทวนข้อมูลกำรขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรำย ภำชนะบรรจุ
วัตถุอันตรำย ผู้เชี่ยวชำญหรือบุคลำกรเฉพำะที่รบั ขึ้นทะเบียน
5. กำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต
6. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอนุญำตวัตถุอนั ตรำย
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกากับวัตถุอันตราย

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดทำร่ำงกฎ ระเบียบ มำตรฐำนกำรควบคุม
กำกับดูแลวัตถุอันตรำย
2. ให้คำปรึกษำ เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติและกำรดำเนินกำร
ต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำยและสำรระเหย
3. จัดทำคู่มือ เอกสำรวิชำกำร และมำตรฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
4. ยกระดับผู้ประกอบกำรธุรกิจให้มีมำตรฐำนโดยให้เอกชนมีระบบและบุคลำกรที่
เชี่ยวชำญดำเนินกำรควบคุม กำรผลิต และกำรเก็บรักษำซึ่งวัตถุอนั ตรำยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำย โดยกำรกำหนดคุณสมบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ผู้เชี่ยวชำญหรือบุคลำกรเฉพำะให้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ตำมมำตรำ 20 (1) (2)
แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535
5. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล จัดทำหลักสูตร ข้อสอบกลำง และควบคุมให้มีกำรจัด
ฝึกอบรมที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
6. กำหนดคุณสมบัติ วิทยำกร สื่อกำรสอน และกำรให้กำรรับรองและกำกับดูแล
สถำนฝึกอบรมผู้เชี่ยวชำญหรือบุคลำกรเฉพำะ
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

กลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย

ขรก. 3
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยและ
คณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ภำยใต้คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย
2. วิเครำะห์และเสนอแนวทำงในกำรควบคุมกำกับดูแลวัตถุอันตรำยของ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐต่อคณะกรรมกำรวัตถุ
อันตรำย
3. ประสำน ติดตำม สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย แผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรกำกับดูแลวัตถุอันตรำย รวมถึงแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรกำกับดูแล
วัตถุอันตรำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
4. ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดทำร่ำงกฎ ระเบียบ
มำตรฐำนกำรควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรำย
5. ให้คำแนะนำปรึกษำและหรือข้อแนะนำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกฎระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.
2535
6. จัดทำแผนกำรควบคุม กำกับ ดูแลวัตถุอันตรำยของหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย โดยกำรศึกษำ รวบรวม
ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับตำมที่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบเสนอ และพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
ร่ำงกฎหมำย กฎระเบียบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และเป็นสำกล
7. ประสำนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำง
แผนกำรประชุม และจัดกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร
เร่งรัดและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมติที่ประชุม
8. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

ศูนย์ข้อมูลและการจัดการ
วัตถุอันตราย
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย แผนปฏิบัติกำรในกำร
กำกับดูแลวัตถุอันตรำย และรำยงำนสถำนกำรณ์วัตถุอันตรำยของ
ประเทศ
2. จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์วัตถุอันตรำยของประเทศ
3. พิจำรณำตอบข้อหำรือของผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/
ผลิตภัณฑ์ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
4. ให้คำปรึกษำ แนะนำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535
5. ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น กำหนดชื่อและชนิดของวัตถุอันตรำยทำงอุตสำหกรรม
ที่จะควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
6. จัดทำบัญชีสำรเคมีแห่งชำติ (National Chemical Inventory)
7. ดำเนินกำรให้มีกำรประเมินผลข้อมูลสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
จำกบัญชีสำรเคมีแห่งชำติ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในกำรเฝ้ำระวังและ
กำรควบคุมสำรเคมีและวัตถุอันตรำยในประเทศให้มีควำมปลอดภัย
8. ดำเนินกำรให้มีกำรศึกษำ พัฒนำ และจัดทำหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด มำตรกำร มำตรฐำน ในกำรประเมินควำมเสี่ยง วัตถุ
อันตรำยในภำคอุตสำหกรรมรวมถึงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และมีควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

9. ทำหน้ำที่ศูนย์กลำงข้อมูลวัตถุอันตรำยของหน่วยงำนรับผิดชอบ
ภำยใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย
10. เป็นหน่วยงำนกลำงสำหรับกำรรับและส่งต่อคำขอแบบเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว (Hazardous Substances Single Submission: HSSS)
ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบภำยใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย
11. ปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงข้อมูลของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมและหน่วยงำนรับผิดชอบอื่นภำยใต้ พ.ร.บ. วัตถุ
อันตรำย กับระบบ National Single Window และระบบ ASEAN
Single Window
13. ประสำนงำนในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรำยกับส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งจำกภำคเอกชน เพื่อรวบรวมและให้บริกำรข้อมูลทุก
ชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
14. ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำและ
พัฒนำฐำนข้อมูลวัตถุอันตรำยและข้อมูลควำมปลอดภัยของวัตถุ
อันตรำยที่ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย เพื่อใช้ประโยชน์
ในกำรควบคุม ป้องกันบรรเทำหรือระงับอันตรำยจำกวัตถุอันตรำย
15. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นหน่วยงำนระดับชำติ (National Authority) ของประเทศตำมข้อกำหนดในอนุสัญญำ ห้ำมอำวุธเคมี
(Chemical Weapons Convention : CWC) ประสำนกับองค์กำรห้ำมอำวุธเคมีและรัฐภำคีอื่นๆ ในกำร
ดำเนินกำรตำมพันธกรณีและข้อกำหนด
2. เสนอแนะนโยบำย วำงแผนและกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ สำหรับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพันธกรณีและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ของอนุสัญญำห้ำม อำวุธเคมี รวมทั้งข้อมติองค์กำรสหประชำชำติดำ้ นควำมมั่นคงที่เกีย่ วข้อง
3. เป็นศูนย์ประสำนงำนแห่งชำติ (National Focal Point) ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภำยในประเทศ ในกำรดำเนินกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อกำหนดและพันธกรณีของอนุสัญญำห้ำมอำวุธเคมี
4. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประสำนงำนแห่งชำติเพือ่ กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมอนุสัญญำว่ำด้วย
กำร ห้ำมอำวุธเคมี คณะอนุกรรมกำรตรวจกำรแปล และคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย
5. เป็นผู้แทนประเทศในกำรรับกำรตรวจพิสูจน์ยืนยัน (Verification) จำกองค์กำรห้ำมอำวุธเคมี
6. จัดทำข้อมูล/ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ กำหนดแนวทำงและท่ำทีของผู้แทนไทย ในกำรประชุม
เพื่อพิจำรณำข้อตกลงต่ำงๆ ในแนวทำงที่ประเทศจะได้รบั ประโยชน์สูงสุด
7. เป็นผู้แทนหน่วยงำน/ประเทศเข้ำร่วมประชุมรัฐภำคีและกำรประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมข้อตกลงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำคและนำนำชำติ
8. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกำรสัมมนำและจัดทำเอกสำรวิชำกำร เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและผู้สนใจได้ทรำบ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ
9. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
แบ่งหน่วยงำนภำยในออกเป็น 2 ด้ำน คือ กำรประสำนงำนด้ำนอำวุธเคมี และงำนกำกับด้ำนอำวุธเคมี

กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อม

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นหน่วยงำนกำกับดูแลภำยใต้อนุสัญญำและพิธีสำรต่ำง ๆ เช่น อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งพิธีสำรเกียวโต อนุสัญญำสหประชำชำติปี 1988 ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสำท อนุสัญญำรอดเตอร์ดมั ว่ำด้วยกระบวนกำรแจ้งข้อมูลสำรเคมีล่วงหน้ำสำหรับสำรเคมีอันตรำยและ
กำรป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บำงชนิดในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และอนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษตกค้ำงที่
ยำวนำน และพิธีสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กำหนดนโยบำย แผนงำน มำตรกำร
ต่ำง ๆ สำหรับกำรปฏิบัติกำรตำมข้อตกลง
3. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรเพือ่ กำรปฏิบัติตำมพันธกรณี ตลอดจนประเมินผลข้อดีขอ้ เสียและผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรจัดทำข้อตกลงหรือข้อบังคับต่ำง ๆ
4. จัดทำข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำตอบรับข้อตกลงหรือตอบปฏิเสธข้อตกลงต่ำง ๆ ในแนวทำงที่ประเทศ
จะได้รับประโยชน์สูงสุด
5. จัดทำข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อเสนอผู้บริหำรกำหนดเป็นแนวทำงและท่ำทีของผู้แทนประเทศไทย ในกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำตัดสินและร่ำงข้อตกลงพหุภำคี
6. จัดทำควำมตกลงระดับทวิภำคี พหุภำคี และระดับภูมิภำค เสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำเป็นผู้แทนหน่วยงำน/ประเทศเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำคและนำนำชำติ
7. ร่วมจัดประชุมเพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำทั้งในระดับภูมภิ ำคและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งเป็น
เจ้ำภำพในกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
8. ดำเนินกำร/ร่วมกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดกำรสัมมนำและจัดทำเอกสำรวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและผู้สนใจได้ทรำบ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ
9. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศด้านสารเคมี

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ติดต่อ ประสำน จัดทำแนวทำง ท่ำทีเพื่อเจรจำต่อรองกับองค์กำรหรือหน่วยงำน
ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเสนอควำมเห็นหรือทำข้อตกลงและดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
พันธกรณี ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ จัดทำยุทธศำสตร์ในเชิงรุก กำหนดนโยบำย แผนงำน
มำตรกำรต่ำงๆ สำหรับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงควำมร่วมมือและกฎระเบียบระหว่ำง
ประเทศ
3. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำร รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรทำข้อตกลง ควำมร่วมมือ และกฎระเบียบระหว่ำงประเทศ
4. ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสัมพันธ์กบั ประเทศต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ
ในระดับภูมิภำค อนุภูมิภำค และในระดับทวิภำคี เช่น ESCAP APEC ASEAN
เป็นต้น
5. ดำเนินงำนเรื่ององค์กรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรด้ำนกำรค้ำและ
สิ่งแวดล้อม ควำมตกลงทำงด้ำนอุปสรรคทำงด้ำนเทคนิคต่อกำรค้ำขององค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO)
6. ประชุมระหว่ำงประเทศทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยที่จัดขึ้นในกรอบ
สหประชำชำติ กำรกำหนดกฎระเบียบของต่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม
ของไทย ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ภำคอุตสำหกรรม
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในฐำนะหน่วยงำนผู้มีอำนำจและหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของอนุสัญญำเวียนนำและพิธสี ำร
มอนทรีออล
2. ศึกษำ ติดตำมงำนนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพหุภำคี (Executive Committee of the
Multilateral Fund) ซึ่งเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติเงิน ช่วยเหลือโครงกำรเพื่อกำรลดและเลิกใช้สำรทำลำยชั้น
บรรยำกำศโอโซนของประเทศภำคีสมำชิก เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำโครงกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกองทุน
ดังกล่ำวของประเทศไทยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและภำคอุตสำหกรรมของไทยได้ประโยชน์สูงสุด
3. ค้นคว้ำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล กฎ ระเบียบ กฎหมำย ทำงด้ำนกำรควบคุม กำกับ ดูแล และ
เทคโนโลยีทดแทนของสำรทำลำยชั้นบรรยำกำศโอโซน ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้สำรดังกล่ำวของกลุ่มประเทศ
หรือประเทศต่ำงๆ ประเทศคู่ค้ำ-คู่แข่งอื่นๆ รวมทั้งขององค์กำรระหว่ำงประเทศ กับข้อมูลของประเทศไทย
เพื่อเป็นข้อมูลวิชำกำรแก่ผู้ประกอบกำร ผู้นำเข้ำ และผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้สำรทำลำยชั้นบรรยำกำศ
โอโซน
4. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อกำร
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรลดและ เลิกใช้สำรทำลำยชั้นบรรยำกำศโอโซน
5. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยเพือ่ กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพิธีสำร
มอนทรีออล เป็นคณะทำงำนเพื่อดำเนินกำรลดและเลิกใช้สำรทำลำยชัน้ บรรยำกำศโอโซนตำมกำหนดเวลำ
ในแผนแห่งชำติ
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้

1. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานงานกากับและอนุญาตโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงานที่กาหนด
3. ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม
ขรก. 36
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน พรก. 1
ลจป. -

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 8
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์
งำนด้ำนบุคลำกร
3. งานบริหารโครงการและการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนจัดการข้อมูลด้านบริการของกองพัฒนา
ระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านหลักเกณฑ์
มาตรฐานการกากับดูแลโรงงาน
5. ออกเลขทะเบียน และจัดทาฐานข้อมูลผู้กากับ
ตรวจสอบ ประเมิน ผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็น
มาตรฐาน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานงานกากับโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและพัฒนามาตรฐานงานกากับและอนุญาตโรงงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานกากับและอนุญาตโรงงาน
2. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การจัดทาและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานกากับและอนุญาตโรงงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและ ประเมินผล ระบบการจัดการมลพิษและความ
ปลอดภัยของโรงงาน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรฐานงานกากับ
โรงงาน
4.จัดทาและพัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน เช่น การ
ใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการใช้เครื่องจักร ข้อมูล
ด้านมลพิษและระบบการจัดการมลพิษที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานของโรงงานแต่ละประเภท เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุญาตและกากับ
โรงงาน
5..จัดทาและรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บและใช้สารเคมีภายในโรงงานเพือ่ ใช้ใน
งานกากับโรงงาน
6. จัดทาและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนโรงงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มติดตามและประเมินผล
มาตรฐานงานกากับโรงงาน 1

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.ติดตาม ทวนสอบ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกากับโรงงาน
2. จัดทารายงานผลการตรวจประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
3.ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอนุญาตและกากับโรงงานเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานงานกากับโรงงาน
4 อบรมและสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการ
มลพิษ ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
- ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบริการอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม 1
ต่างจังหวัด
- สมุทรปราการฝั่งตะวันออก (อ.พระประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ อ.บางพลี อ.บางเสาธง
อ.บางบ่อ) สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร
หนองคาย เลย มหาสารคาม หนองคาย เลย มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลาภู
ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี
นครนายก อุทัยธานี นครสวรรค์ กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่
เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มติดตามและประเมินผล
มาตรฐานงานกากับโรงงาน 2

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ติดตาม ทวนสอบ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานงานกากับโรงงาน
2. จัดทารายงานผลการตรวจประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
3. ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอนุญาตและกากับโรงงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน
4. อบรมและสัมมนา ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในด้านการจัดการมลพิษ ความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
6. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบริการอนุญาตโรงงาน
อุตสาหกรรม 2
ต่างจังหวัด
7. สมุทรปราการฝั่งตะวันตก (อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์)
สมุทรสาคร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี กาญจนบุรี
นนทบุรี สมุทรสงคราม ตาก ราชบุรี เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่
พังงา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีงานกากับโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
โรงงานชั้นดี (Good Factory)
2. จัดทา ศึกษาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ
โรงงานแต่ละประเภท
3. จัดทาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการ
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอนุญาต (E–
license) และกากับโรงงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มส่งเสริมงานกากับโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุน
(Promotion) ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการไปปฏิบัติ
3. ติดตาม และตรวจประเมินโรงงานที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
(Promotion)
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้
5. ส่งเสริม ติดตาม ตรวจประเมินเพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานโรงงานชั้นดี (Good Factory)
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานงานกากับ
ผู้ตรวจสอบเอกชน

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทา พัฒนา หลักเกณฑ์มาตรฐานงานกากับโรงงาน ระบบ
การขึ้นทะเบียน วัดผล และระบบการติดตามและทวนสอบ
การปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบเอกชน
2. กาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบเอกชน
3. จัดทาหลักสูตร ดาเนินการฝึกอบรม และทดสอบความรู้ผู้
ตรวจสอบเอกชน
4. ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตผู้ตรวจสอบเอกชน
5. ติดตามและทวนสอบการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบเอกชน
6. พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ตรวจสอบเอกชน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (จัดตั้งใหม่)
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ ที่เป้าหมาย เชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
2. ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทาข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
4. ให้คาปรึกษา แนะนา และฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การบริหารจัดการความขัดแย้ง และการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ดาเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
6. ดาเนินการเกีย่ วกับการกากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง จัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
ราชการ บริการข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และมาตรฐานที่กาหนด สะดวกต่อการค้นหา และตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบ ดูแล การจัดเตรียมการประชุม งานรับรอง งานพิธีการ
โดยมีการนาเสนอ เรียบร้อยรายงานต่างๆ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุม เพื่อให้การจัดประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ
นั้น เป็นไปด้วยความสะดวก วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ เพื่อให้สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในการทางานดีขึ้น
4. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม
ความรู้ ความก้าวหน้า และหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของ
กองอย่างต่อเนื่อง
5. การจัดทาแผนงานบริหารความเสี่ยง PMQA การติดตามการดาเนิน
โครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรวบรวมสรุปผลจัดทารายงานเป็น
ภาพรวม งานประชาสัมพันธ์ภารกิจ และโครงการที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา ขรก.
พรก. 1
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลจป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ/แผนงาน
โครงการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบัน
2. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ เพื่อ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
3. ดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนงานโครงการ
ประจาปีภายใต้แผนปฏิบัติการของกอง
4. บูรณาการจัดทาแผนงานโครงการสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมนาไปปฏิบัติ เพื่อลดการ
ระบายก๊าซเรือนกระจก
5. บูรณาการเพื่อจัดทาแผนงานโครงการ แผน
ดาเนินธุรกิจ ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ (Business Model)
6. ดาเนินการติดตามและประเมินผล การ
ดาเนินการตามแผนงานโครงการ พร้อมจัดทา
รายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ขรก. 26
พรก. 4
ลจป. -

4
กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบ ขรก.
พรก. 1
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ ลจป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาแนะนาให้ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ CSR-DIW Beginner , CSR-DIW ,
CSR-DIW Continuous
2. สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายภาคเอกชน (CSR Network)
3. ดาเนินการจัดทาหลักสูตร หลักเกณฑ์ จัดฝึกอบรม ทดสอบ
และขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจา
โรงงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
ประสานดาเนินการด้าน CSR ของ ASEAN (CSR-DIW focal
point for Asean)
5. การส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้
เสีย ตามกระบวนการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนตาม
แนวทาง SME 4.0
7. ดาเนินการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง

ขรก. 4
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษา วิเคราะห์ บริหารและจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้าตรวจสอบเหตุฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยอย่างรุนแรงต่อชุมชน
2. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบรรเทาเหตุเดือดร้อนราคาญยังหาข้อยุติเรื่องร้องเรียน
ไม่ได้ และการปฏิบัติงานด้านมวลชนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมให้
คาแนะนาและสั่งการโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบให้มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดของกฎหมายโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนดร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. สร้าง และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรมของภาค
ประชาชน พร้อมดาเนินการจัดทาหลักสูตร จัดฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
5. ร่วมดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการไตรภาคีของโรงงานที่ประกอบกิจการ ตามเงื่อนไขการอนุญาต
โรงงานที่ต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ในรูปแบบ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk
Communication) การเจรจาไกล่เกลี่ย หรือการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น
6. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายคณะทางานไตรภาคี เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง การประสานดาเนินงานอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายคณะทางานไตรภาคีที่ได้
จัดตั้งขึ้นไว้แล้ว
7. ดาเนินการติดตามและประเมินผล ด้านบริหารจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งจัดทารายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (จัดตั้งใหม่)
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ต่อ)

กลุ่มพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ขรก. 4
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนากระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
รวมทั้งการประหยัดพลังงาน ตามแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
เป้าหมาย
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน (Mass Balance) ในพื้นที่เป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา
โอกาสการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ การแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงานกับโรงงาน หรือโรงงานกับ
ชุมชน (Symbiosis Waste) และใช้หลักการ 3Rs หรือพลังงานความร้อนร่วม (Co-Gen.)
เป็นต้น
3. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการ
ประหยัดพลังงาน ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. ดาเนินการผลักดันโครงการ แผนดาเนินธุรกิจ ระหว่างภาคส่วนที่เกีย่ วข้องตามลักษณะเด่น
ของแต่ละพื้นที่ (Business Model) ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต และ
เกื้อกูลไปด้วยกันกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
5. บูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแนวทางประชารัฐ
เพื่อทวนสอบและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม
6. ดาเนินการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างสรรค์ความร่วมมือที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึง
ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารแก่ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจ เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ภาคอุตสาหกรรมด้านพันธกรณีตามข้อตกลง
และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.ดาเนินการติดตามและประเมินผล ด้านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง
จัดทารายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
8.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร(Eco Center)
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning Center)
2. ดาเนินการจัดทาหลักสูตร ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วดั และการทวนสอบตามตัวชี้วดั การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. จัดฝึกอบรมตามตัวชีว้ ดั และขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditor) สาหรับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนา และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพื้นที่เป้าหมาย
5. ดาเนินการติดตามและประเมินผลระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
6. รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อผู้บริหาร
7. รวบรวมผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เผยแพร่ผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
จัดทารายงานประจาปีเสนอผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำและพัฒนำยุทธศำสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกระทรวง
2. เสนอแนะและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ ของกรมไปสู่กำรปฏิบัติให้บังเกิดผล
3. จัดทำแผนงำน งบประมำณ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรม
4. เสนอแนะและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรในกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ ตลอดจนติดตำม ประเมิ นผล และจัดทำรำยงำนเกีย่ วกับกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรภำยในกรม
รวมทั้งประสำนและดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำยในกรม
5. ดำเนินกำรเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศในส่วนที่เกีย่ วข้อง
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม
ขรก. 16

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 4
พรก. ลจป. 2

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร
ทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. กำรจัดทำรำยงำน รวบรวมข้อมูล
จัดเก็บและค้นหำเอกสำร งำนพิมพ์
หนังสือรำชกำร งำนจัดกำรประชุม
งำนจัดทำแผนงำนงบประมำณและแผน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จัดทำสถิติ
วันลำ รำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำร
และรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
4. กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
กำรรวบรวมวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำน งำนสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยในกอง
งำนประสำนงำนกับหน่วยภำยในและ
ภำยนอก
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มนโยบายและแผน

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำแนวทำงพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ
สำหรับประกอบกำรทำแผนยุทธศำสตร์ของกรม
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกระทรวง
ยุทธศำสตร์ประเทศและแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
2. พิจำรณำ และประสำนกำรจัดทำคำขอ
เพื่อรับกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี จัดทำ
แผนงบประมำณตำมระบบงบประมำณแบบ
มุ่งเน้นผลงำน
3. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในระดับของกรม และ
ถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบรรลุผล
4.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

พรก. ลจป. 2

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรในกรม เพื่อให้ข้อมูล
สำหรับผู้บริหำรในกำรพิจำรณำ วินิจฉัย ปรับกลไกวิธี
บริหำรรำชกำร ระบบบุคลำกร และโครงสร้ำงองค์กร
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงำนในสังกัดสำมำรถ
ดำเนินกำรตำมระบบงำน ระบบบริหำรและโครงสร้ำง
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ผลผลิต ผลลัพธ์
และตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของกรมไปสู่กำรปฏิบัติให้บังเกิดผล สอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ตลอดจน
แนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มติดตามและประเมินผล

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำตำมแผนงำนและโครงกำรในภำพรวมของ
กรมทั้งในด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ของกระทรวง
รัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดทำรำยเป็นไตรมำสและรำยปี
2. ติดตำมและประเมินผลงำนในภำพรวมของกรม
ทั้งที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำง
แผนกำรบริหำรงำนและงบประมำณของกรมให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมยุทธศำสตร์
3.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านมลพิษโรงงาน รวมทั้งพิสูจน์ทราบแหล่งที่มามลพิษ เพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน
2. ดาเนินการเกีย่ วกับการกาหนดมาตรฐาน จัดทาคู่มือ วิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม และรับรองเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม
3. ดาเนินการเกีย่ วกับการเฝ้าระวัง เตือนภัย ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอุตสาหกรรมในกรณีปกติและฉุกเฉิน และเปิดเผยข้อมูลมลพิษต่อสาธารณะ
4. ดาเนินการเกีย่ วกับการกากับดูแลและตรวจกากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
5. วิเครำะห์และทดสอบมลพิษ รวมทั้งวัตถุอันตรำยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
6. ให้คาปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ การใช้เครื่องมือ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 5 ศูนย์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 8
พรก. ลจป. 3

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร
ทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. รับคำขอ รวบรวมจัดเก็บเอกสำร และ
รำยงำนกำรขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน
4. ให้บริกำรข้อมูลและงำนช่วย
อำนวยกำรต่ำง ๆ
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ

ขรก. 35
พรก. 5
ลจป. 6

ขรก. 4
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาหลักเกณฑ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กาหนดหลักเกณฑ์และให้การรับรอง
เครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานประเทศและสากล
2. กาหนดมาตรฐาน เทคนิค และจัดทาคู่มือวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์ ทดสอบมลพิษ
อุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเอกสารวิชาการด้านมลพิษอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
มลพิษอุตสาหกรรม
3. ตรวจกากับ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
4. ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านมลพิษโรงงานเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านมลพิษจาก
โรงงาน ปัญหามลพิษเรื้อรัง ร้องเรียนซ้าซาก
6. ให้คาปรึกษาแนะนา และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และอุทัยธานี)

กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ
โรงงาน

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดมาตรฐานด้านเทคนิคระบบตรวจสอบ
มลพิษระยะไกลตามกฎหมาย
2. กากับ ตรวจสอบ เฝ้าระวังการระบายมลพิษโรงงาน
แบบปัจจุบันผ่านระบบออนไลน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
3. ประเมิน สภาวะมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมตาม
ประเภทอุตสาหกรรม เชิงพื้นที่และการระบายมลพิษ
ตามประเภทอุตสาหกรรมเพื่อกาหนดพื้นที่หรือแหล่ง
ก่อกาเนิดมลพิษโรงงานที่ต้องเฝ้าระวังและติดตาม
กากับดูแลอย่างเข้มงวด
4. รวบรวมจัดทาข้อมูลมลพิษโรงงานเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมลพิษโรงงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาการประกอบกิจการโรงงานแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมร่วม
ตรวจสอบเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2. ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
ตรวจวัดมลพิษโรงงานพร้อมรายงานการระบาย
มลพิษแบบปัจจุบัน (Real Time) ณ สถานที่
ตรวจวัด
3. รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์
การปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันออก

ขรก. 4
พรก. 2
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม
2. กำรจัดทำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
อนุรักษ์ลำน้ำที่ได้รับผลกระทบจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษ
เรื้อรังที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจกำกับห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน
5. ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วและตรวจวัดมลพิษกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดฉะเชิงเทรำ นครนำยก
สระแก้ว ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตรำด)

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันตก

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม
2. กำรจัดทำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
อนุรักษ์ลำน้ำที่ได้รับผลกระทบจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษ
เรื้อรังที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจกำกับห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน
5. ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วและตรวจวัดมลพิษกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม
นครปฐม รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ขรก. 3
พรก. 1
ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม
2. กำรจัดทำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ลำน้ำที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษเรื้อรังที่เกิดจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจกำกับห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน
5. ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดชุมพร ระนอง พังงำ ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ
นครศรีธรรมรำช สตูล กระบี่ พัทลุง ตรัง สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส)

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม
2. กำรจัดทำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ลำน้ำที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษเรื้อรังที่เกิดจำก
โรงงำนอุตสำหกรรม
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจกำกับห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน
5. ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลรำชธำนี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธำนี
หนองคำย นครพนม สกลนคร กำฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู
อำนำจเจริญ และมุกดำหำร)

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคเหนือ

ขรก. 3
พรก. 1
ลจป. 2

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม
2. กำรจัดทำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
อนุรักษ์ลำน้ำที่ได้รับผลกระทบจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษ
เรื้อรังที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจกำกับห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน
5. ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ลำปำง
ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยำ แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์
พิษณุโลก ตำก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
และนครสวรรค์)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
2. ให้คาปรึกษา แนะนา และเพิ่มช่องทางแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและแหล่งผลิตที่เหมาะสม
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม การถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการโรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการประกาศ และพัฒนาเขตประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. งานบริหารโครงการและการจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี แผนจัดการข้อมูลด้าน
บริการของกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
และพื้นที่อุตสาหกรรม
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกลชั้นสูง

ขรก. 28
พรก. ลจป. -

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล จัดทาระบบฐานข้อมูล
โรงงานทั้งด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่โรงงานใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งด้าน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการเชิงวิศวกรรม เสนอแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงานควบคู่สังคม
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทัง้ กระบวนการตั้งแต่
แหล่งวัตถุดิบต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
และระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนหรือการพึ่งพากันในระบบการผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหา
อุปสรรคด้านการลงทุน
5.ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและมาตรการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลโรงงานทั้งด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่
ใช้ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่โรงงานใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ทั้งด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการเชิงวิศวกรรม เสนอ
แนวทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงาน
ควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนหรือการพึ่งพากันในระบบ
การผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายให้
ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน
5.ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม (ต่อ)

กลุ่มเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล
จัดทาระบบฐานข้อมูลโรงงานทัง้ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
โรงงานใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมทั้งด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการ
จัดการเชิงวิศวกรรม เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงานควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทัง้
กระบวนการตัง้ แต่แหล่งวัตถุดบิ ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและรหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม
การแลกเปลี่ยนหรือการพึง่ พากันในระบบการผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการใน
การปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน
5. ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
เชิงวิศวกรรม

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.การจัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูล
จัดทาระบบฐานข้อมูลโรงงานทัง้ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่โรงงาน
ใช้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมทั้งด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการ
เชิงวิศวกรรม เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ หมาะสม
ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงานควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทัง้
กระบวนการตัง้ แต่แหล่งวัตถุดบิ ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและรหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม การ
แลกเปลี่ยนหรือการพึ่งพากันในระบบการผลิต
4.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิต อานวยความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน
5.ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกาหนดพื้นที่อุตสาหกรรม

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ สารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ทมี่ ี
ศักยภาพเพื่อการอุตสาหกรรม ศึกษาประเภทและชนิดของโรงงานที่เหมาะสมในพื้นที่นนั้
ๆรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม(Best Available
Technology, BAT)
2.ประสานงานหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน และ
ผู้ประกอบการ ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3.จัดทาข้อเสนอ นาเสนอการกาหนดเป็นพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม เพื่อกาหนดเป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
4. ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมทั้งกระบวนการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต พิจารณาศึกษาร่างผังเมืองที่จะมีผลต่อภาคอุตสาหกรรม
5. ให้คาปรึกษาหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องของพื้นที่ทเี่ หมาะสมในการตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
6.อานวยความสะดวก กากับดูแลเขตประกอบการอุตสาหกรรมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุน ให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานข้อเสนอและมาตรการที่เกีย่ วข้อง เกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่อตุ สาหกรรม
7.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สุขอนำมัย กำรบริหำรควำมปลอดภัย กำรประหยัดพลังงำนของโรงงำน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สุขอนำมัย กำรบริหำรควำมปลอดภัย กำรประหยัดพลังงำนของโรงงำน
3. ป้องกันและประสำนกำรระงับภัยจำกโรงงำน และกำรประหยัดพลังงำน
4. ให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนหรือหน่วยงำนภำครัฐที่ร้องขอ ในกรณีที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ควำมชำนำญพิ เศษเฉพำะด้ำน
5. ตรวจสอบรำยงำนควำมปลอดภัยของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกฎหมำยดังกล่ำว
6. ติดต่อและประสำนควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยของโรงงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กำรด้ำนควำมปลอดภัยทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกอุบัติภัย รวมทั้งกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำด้วยเหตุผลจำกควำมเสี่ยงภัย
7. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลบุคลำกรหรือหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
8. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
ขรก. 43
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน พรก. 1
ลจป. 1

นักวิทยำศำสตร์ ชช. - 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 7
พรก. 1
ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำน
บุคลำกร
3. ตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนต่ำง ๆ งำนจัดทำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ภำชนะรับแรงดัน
ระบบทำควำมเย็น และก๊ำซอุตสำหกรรม
4. กำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรหรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชนที่ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยโรงงำน
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ หำข้อมูลและสถิติต่ำง ๆ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ และมำตรกำรควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำโรงงำนและโรงงำนที่มี
ควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดอัคคีภัยจำกระบบไฟฟ้ำ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในงำนซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้ำให้ถูกหลักวิชำกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ
2. จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำโรงงำน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำร
ตรวจวินิจฉัยงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ
3. ให้คำปรึกษำแนะนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้ำและกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร
4. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม คู่มือ เอกสำรด้ำนควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ และ
กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
5. ให้คำปรึกษำแนะนำงำนออกแบบและคำนวณ งำนอำนวยกำรควบคุมกำรสร้ำง งำน
อำนวยกำรประกอบ งำนอำนวยกำรติดตั้ง งำนอำนวยกำรใช้ และงำนอำนวยกำรซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้ำกำลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรให้กับโรงงำนขนำดกลำงและขนำดย่อม
6. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัยในโรงงำน
7. กำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน เพื่อกำรพิจำรณำอนุญำต กำกับ ดูแล
โรงงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำ
8. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 1

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำ พัฒนำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมปลอดภัย เพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนของหม้อน้ำ
หม้อต้ม และภำชนะรับแรงดัน
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมให้มีกำรผลิต สร้ำง ใช้
หม้อน้ำ หม้อต้ม และภำชนะรับแรงดัน
ให้ปลอดภัยและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนในโรงงำน
3. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิด
อุบัติภัยในโรงงำน
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 2

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำ พัฒนำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมปลอดภัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมด้ำนก๊ำซอุตสำหกรรม ระบบทำ
ควำมเย็น และเครื่องจักรกลที่มีควำมเสี่ยง
เช่น รอก ลิฟท์ เครน เครื่องเชื่อม เป็นต้น
3. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิด
อุบัติภัยในโรงงำน
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มความปลอดภัยสภาวะการทางาน

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ จัดทำแผนงำน กำหนด
หลักเกณฑ์ มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยสภำวะกำรทำงำน
กำรยศำสตร์ และควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
2. สำรวจ ให้คำแนะนำ ปรึกษำงำนด้ำนควำมปลอดภัย
สภำวะกำรทำงำนในโรงงำนและสำรกัมมันตรังสี
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัยสภำวะกำรทำงำน กำรยศำสตร์ และควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ
4. จัดทำหลักสูตร คู่มือ เอกสำร โปสเตอร์ด้ำนควำม
ปลอดภัยสภำวะกำรทำงำน กำรยศำสตร์ และควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพเพื่อเผยแพร่
5. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัยในโรงงำน
6. กำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน เพื่อกำร
พิจำรณำอนุญำต กำกับ ดูแลโรงงำนด้ำนควำมปลอดภัย
สภำวะกำรทำงำน กำรยศำสตร์ และควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ รวมถึงกำรร่วมพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวกับหน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริหารความปลอดภัย

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ จัดทำแผนงำน กำหนด
หลักเกณฑ์ มำตรกำรด้ำนบริหำรควำมปลอดภัยโรงงำน
2. ส่งเสริมให้โรงงำนมีกำรพัฒนำและนำหลักเกณฑ์
มำตรกำรด้ำนบริหำรควำมปลอดภัยไปใช้เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน และสอดคล้องกับระบบกำรบริหำร
ควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล
3. ตรวจสอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโรงงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน และตรวจสอบทำน (Cross
Check) เพื่อควำมถูกต้องของรำยงำน และให้คำปรึกษำกำร
จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดทำ
แผนงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม คู่มือ เอกสำรด้ำนกำรบริหำร
ควำมปลอดภัยในโรงงำน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมปลอดภัย
5. กำหนดหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรรับรองเอกชน ผู้มีหน้ำที่
ฝึกอบรม สำรวจ ตรวจสอบควำมปลอดภัยโรงงำน
6. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัยในโรงงำน
7. กำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ เพื่อกำรพิจำรณำ
อนุญำต ควบคุม กำกับ ดูแลโรงงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมปลอดภัย
8. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำจัดทำแผนงำน
กำหนดหลักเกณฑ์มำตรกำรเทคโนโลยีด้ำน
ควำมปลอดภัยและกำรป้องกันอันตรำยที่
เกี่ยวกับสำรเคมีในโรงงำน
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภัยสำรเคมี ให้คำแนะนำ ปรึกษำ
ฝึกอบรมทำงด้ำนป้องกันและลดผลกระทบ
อันตรำยจำกสำรเคมี
3. จัดทำคู่มือ เอกสำร โปสเตอร์ ด้ำนควำม
ปลอดภัยจำกสำรเคมี เพื่อเผยแพร่แก่ผู้
ประกอบกิจกำรโรงงำน และผู้เกี่ยวข้อง
4. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัย
ในโรงงำนที่เกิดจำกสำรเคมี
5. กำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน
เพื่อกำรพิจำรณำอนุญำต กำกับ ดูแลโรงงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยสำรเคมี รวมถึงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มป้องกันอัคคีภัย

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำ พัฒนำ ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำน/แผนงำน แนวทำงกำรป้องกัน
อัคคีภัยในโรงงำน
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและลด
ผลกระทบกำรเกิดอัคคีภัยในโรงงำน รวมทั้ง
ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรที่จะผลักดัน
ขับเคลื่อนให้ดำเนินกำรตำมแผนงำน มำตรกำร
ป้องกัน และลดผลกระทบกำรเกิดอัคคีภัยใน
ภำคอุตสำหกรรม
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีกำรผลิตในกำรป้องกันมลพิษโรงงำน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนในด้ำนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพการผลิต กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมโรงงำน กำรบำบัดและกำจัดมลพิษจำกโรงงำน รวมทั้งกำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม
3. พัฒนำและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจำโรงงำน
4. ศึกษำและกำหนดแนวทำงดำเนินกำรเพื่อรองรับมำตรกำรด้ำนน้ำ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโรงงำนให้เข้ำสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับสำกล
5. ศึกษำและกำหนดแนวทำงกำรใช้มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและประสำนกำรจัดกำรด้ำนมลพิษโรงงำน ติดต่อและประสำนควำมร่วมมือด้ำนน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
และกำรกีดกันทำงด้ำนกำรค้ำด้วยเหตุผลจำกสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำข้อมูลเผยแพร่และให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรผลิตเพื่อป้องกันมลพิษ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทามาตรการและหลักเกณฑ์ กาหนดแนวทางการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
ขรก. 46
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 6
พรก. ลจป. 1

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์
งำนด้ำนบุคลำกร
3. รวบรวมวำรสำรเอกสำรวิชำกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่งำนทำงวิชำกำร
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มมลพิษน้า

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรฐำน
มลพิษน้ำอุตสำหกรรมให้มีควำมเหมำะสม ให้ควำมเห็น
ด้ำนมลพิษน้ำของโรงงำนที่เข้ำข่ำยกำรจัดทำรำยงำน
เกี่ยวกับกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
2. ร่วมแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนทำงวิชำกำรกำรจัดกำร
มลพิษน้ำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินกำรเป็นไป
ตำมกฎหมำย
4. ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ดำเนินงำน
นโยบำยเชิงรุกเพื่อสนับสนุนนโยบำยด้ำนมลพิษน้ำ
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

พรก. ลจป. 1

กลุ่มมลพิษอากาศ

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และ
มำตรฐำนมลพิษอำกำศจำกอุตสำหกรรมให้มีควำม
เหมำะสม ให้ควำมเห็นด้ำนมลพิษอำกำศของโรงงำน
ที่เข้ำข่ำยกำรจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
2. ร่วมแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนทำงวิชำกำรด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษอำกำศแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ
อำกำศ รวมถึงมำตรกำรและเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรกำรระบำยมลพิษอำกำศจำกอุตสำหกรรม
และส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมให้ดำเนินกำรได้ตำม
กฎหมำย
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มมลพิษดิน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย และแผนงำนด้ำนกำรควบคุมและแก้ไข
ปัญหำกำรปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภำยในบริเวณโรงงำนตำม
แนวทำงกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์
2. ร่วมแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ
ดินและน้ำใต้ดินแก่หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ศึกษำ พัฒนำ กำหนดเกณฑ์กำรปนเปื้อนในดินและ
น้ำใต้ดิน พัฒนำเทคโนโลยีกำรควบคุมป้องกันและฟื้นฟูกำร
ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินที่เหมำะสมต่อกำรนำมำใช้ใน
ประเทศไทย รวมถึงดูแลรักษำระบบฐำนข้อมูลกำรปนเปือ้ นใน
ดินและน้ำใต้ดิน รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ดินและน้ำใต้ดิน
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มเทคโนโลยีน้าอุตสาหกรรม

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน และมำตรฐำนน้ำอุตสำหกรรม
จัดทำฐำนข้อมูลและประมวลผลข้อมูลน้ำใช้ในกระบวนกำร
ผลิต
2. ศึกษำ พัฒนำ ส่งเสริมเทคโนโลยีบำบัดน้ำอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีกำรใช้น้ำ กำรปรับคุณภำพน้ำอย่ำงมีประสิทธิผล
ตลอดจนเทคโนโลยีกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ (Reuse) และ
เทคโนโลยีกำรหมุนเวียนนำกลับมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรผลิต
(Recycle)
3. ศึกษำและพัฒนำเครื่องมือหรือวิธีกำรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้
ภำคอุตสำหกรรมมีกำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ให้คำปรึกษำแนะนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีน้ำ ติดตำม
สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนน้ำใช้ภำคอุตสำหกรรมและ
เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำใช้
ภำคอุตสำหกรรม
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มกากับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ขึ้นทะเบียนและอนุญำตให้โรงงำนมีบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจำ
โรงงำน และหน่วยงำนจัดฝึกอบรมและจัดสอบบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประจำโรงงำน
2. พัฒนำหลักสูตรและตำรำระบบบำบัดมลพิษน้ำ อำกำศ และกำร
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม
3. กำกับดูแลหน่วยงำนฝึกอบรมและสอบมำตรฐำนที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
4. พัฒนำระบบและวิธีกำรอนุญำตให้โรงงำนมีบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประจำโรงงำน ควบคุม กำกับ และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจำโรงงำนให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย
5.ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนำและกำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนกำรผลิต พัฒนำปัจจัยหลักที่บ่งชี้
ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมรำยสำขำเพื่อให้ทรำบถึง
ควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นในกำรผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำด (กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรป้องกันมลพิษ) สำหรับ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ
3. พัฒนำเครื่องมือหรือวิธีกำรที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตหรือกำรลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดประเภทอื่นๆ
4. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ให้โรงงำนอุตสำหกรรม นำ
เครื่องมือหรือวิธีกำรที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตหรือ
กำรลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดไปประยุกต์ใช้
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ต่อ)

กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไป
ประยุกต์ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มศักยภำพทำงธุรกิจ ลดกำรใช้ทรัพยำกร กำร
จัดกำรวัตถุอันตรำย อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กำรยกระดับควำมสำมำรถของพนักงำน รวมถึงกำรลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับสำกล
3. จัดทำคู่มือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสำหรับถ่ำยทอดให้ผู้ประกอบกำร
ประชำชน นักศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังปัญหำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
4. ศึกษำ พัฒนำ และกำหนดแนวทำงกำรนำหลักกำรทำงเศรษฐศำสตร์
(Economic Instruments : EI) มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรปัญหำ
สิ่งแวดล้อมโรงงำน พัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อพร้อมรองรับกำรประยุกต์ใช้
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาหลักเกณฑ์อุตสาหกรรม
สีเขียว และสิทธิประโยชน์ของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
2. จัดทาคู่มือและฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว บริหารจัดการและ
บูรณาการการดาเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวของหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
4. กาหนดคุณสมบัติ และขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
5. ให้คาปรึกษา แนะนา พัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะนโยบำย แผนงำน และโครงกำรด้ำนสำรสนเทศของกรม
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนโรงงำนอุตสำหกรรม ทะเบียนเครื่องจักร วัตถุอันตรำย สำรเคมี และสำรระเหยของประเทศ
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรม
4. จัดสร้ำงระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และพัฒนำระบบกำรทำงำนภำยในของกรมเพื่อเข้ำสู่ระบบกำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรม
6. ทำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
7. ทำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และเป็นศูนย์กลำงประสำนงำนในเรื่องข้อมูลวัตถุอันตรำย ให้บริกำรข้อ มูล รวมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลสนับสนุน
ด้ำนนโยบำยและด้ำนกำรควบคุมวัตถุอันตรำยของประเทศ
8. ทำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลสำรเคมีวัตถุแห่งชำติ และประสำนงำนในกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรเคมีวัตถุแห่งชำติตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำ นเคมีวัตถุแห่งชำติ
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 1 ศูนย์
ขรก. 37

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC)
และงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำน
บุคลำกร
3. บริหำรจัดกำรระบบผลงำนวิชำกำร
4. บริหำรจัดกำรระบบ e-Library
5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของศูนย์
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

พรก. ลจป. -

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 1

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักรและระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.โรงงำน
ด้ำนควำมปลอดภัย และระบบอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักรและระบบฐำนข้อมูล ตำม พ.ร.บ.โรงงำนด้ำนควำมปลอดภัย
3.ให้คำแนะนำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร และระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.
โรงงำนด้ำนควำมปลอดภัย
4. จัดทำคำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำรสำรสนเทศตำม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร และ พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนควำมปลอดภัย
5.ทำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
6. วำงแผนและพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กำหนดตัวชี้วัดและกรอบข้อมูลและงำนมำตรฐำนกำรบริกำร (QA) วำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 2

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบ
1. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบสำรสนเทศ
สำรสนเทศตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อม และระบบอื่นๆ
ตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและกำกับดูแลโรงงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศ
2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล ตำม พ.ร.บ.โรงงำนตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและกำกับดูแลโรงงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบ
3. ให้คำแนะนำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบ สำรสนเทศตำม พ.ร.บ.โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและกำกับดูแล
สำรสนเทศตำม พ.ร.บ. โรงงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
โรงงำน
4. จัดทำคำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำรสำรสนเทศตำม
4. จัดทำคำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำรสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.
พ.ร.บ. โรงงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
โรงงำน ด้ำนกำรพิจำรณำอนุญำตและกำกับดูแลโรงงำน
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 4

ขรก. 6
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบ
ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย
2. บริหำรจัดกำร ปรับปรุง และควบคุมระบบฐำนข้อมูล
ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย
3. ให้คำแนะนำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุน
กำรใช้ระบบสำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย
4. จัดทำคำของบประมำณ แผนงำน และโครงกำร
สำรสนเทศตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย
5. ทำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุ
อันตรำย และเป็นศูนย์กลำงประสำนงำนในเรื่องข้อมูลวัตถุ
อันตรำย ให้บริกำรข้อมูล รวมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลสนับสนุน
ด้ำนนโยบำยและกำรควบคุมวัตถุอันตรำยของประเทศ
6. ทำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลสำรเคมีวัตถุแห่งชำติและประสำนงำน
ในกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรเคมีวัตถุแห่งชำติตำมแผนแม่บท
กำรพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำนเคมีวัตถุแห่งชำติ
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)

39

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นศูนย์ข้อมูลกลำงด้ำนสำรสนเทศโรงงำน
2. บูรณำกำรข้อมูลโรงงำนทะเบียนเครื่องจักร
และวัตถุอันตรำย
3. เผยแพร่สำรสนเทศโรงงำน ทะเบียนเครื่องจักร
และวัตถุอันตรำย
4. สนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริกำรเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business)
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการระบบสารสนเทศกลาง

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำโปรแกรม
ระบบงำนของหน่วยงำน เพื่อให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยใน/
ภำยนอก องค์กรเครือข่ำย ประชำชน และผู้ประกอบกำร
รวมถึงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ระบบสำรสนเทศที่
รับผิดชอบ
2. วำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) จัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติกำร
ของหน่วยงำน (DOC) เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับศูนย์
ปฏิบัติกำรระดับกระทรวง (MOC) ระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) และระบบงำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจเร่งด่วนที่
เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย
3. บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล (Database
Administration) เป็นนำยทะเบียนควบคุมผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ และกำหนดมำตรฐำนข้อมูล
4. เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกที่
รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการอุปกรณ์และระบบเครือข่าย

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. วำงแผนและพัฒนำระบบเครือข่ำยเพื่อรองรับกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร และกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย และบริหำรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย (System Administration) และบำรุงรักษำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ำย รวมทั้งจัดหำโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ให้ทุกหน่วยงำนภำยใน
กรมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำหนดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้ง
ควบคุมระบบควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) ให้เป็นไปตำม
นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศและสอดคล้องตำมมำตรฐำน ISO
4. บริหำรจัดกำรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ำยสื่อสำร
(Network) และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server Room) ให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับปริมำณงำนและภำรกิจของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ตลอด 24 ชม.
5. ให้คำปรึกษำแนะนำกำรใช้ แก้ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย
6. ดำเนินกำรบูรณำกำรระบบบริกำรของรำชกำรให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่ )
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สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
2. พัฒนำรำยละเอียดประเภทเครื่องจักรเพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร
3. ให้บริกำรประเมินรำคำเครื่องจักรที่จดทะเบียน และให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับกำรบำรุงรักษำเครื่องจักร รวมทั้งข้อมูลวิชำกำรเกี่ยวกับเครื่องจักร
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
5. ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะ ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานของนายทะเบียนเครื่องจักรประจาจังหวัด
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 8
พรก. ลจป. 3

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร จัด
ประชุม รวบรวมปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
3. จัดเก็บเอกสำรสิทธิ รวบรวมและจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัตหิ นังสือ
สำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
(ร 2/1) ทั่วประเทศ
4. จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรอง บริหำรกำรจัดกำรระบบงำนกำรรับและ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอต่ำงๆ กำรบันทึกกำรยึดอำยัด
เกี่ยวกับเครื่องจักร กำรจัดทำฐำนข้อมูลเกีย่ วกับ เครื่องจักร กำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร กำรจัดกำร
ด้ำนพยำน เอกสำรตำมหมำยเรียก พยำนเอกสำรจำกศำล และกำรให้
ควำมร่วมมือกับกรมบังคับคดีเพื่อกำรบังคับคดี
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

ขรก. 31
พรก. ลจป. 3

กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 1

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร
ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยกรำยกำรเครื่องจักร
ที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตำมเครื่องจักรที่ได้จด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว กำรตรวจสอบงำนที่มำจำกสำนักงำนทะเบียน
เครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอน
กำรจำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
กำรรับจำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงำนอื่นทีไ่ ด้รับมอบหมำย

กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 2

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร
ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยก
รำยกำรเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตำมเครื่องจักรที่ได้จด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว กำรตรวจสอบงำนที่มำจำกสำนักงำน
ทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอน
กำรจำนองหรือขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
กำรรับจำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง (ต่อ)

กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรม
เครื่องจักร 3

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือ
สำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
สำระสำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยก
รำยกำรเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ไว้แล้ว
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบ
ติดตำมเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้
แล้ว กำรตรวจสอบงำนที่มำจำกสำนักงำน
ทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอนกำรจำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
โอนสิทธิ์กำรรับจำนองเครื่องจักร
เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรม
เครื่องจักร 4

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. งำนจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
ขอแผ่นป้ำยเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือ
สำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
ย้ำยเครื่องจักรออกนอกสถำนประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
สำระสำคัญของเครื่องจักร
และแบ่งแยกรำยกำรเครื่องจักรที่ได้จด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. กำรตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบ
ติดตำมเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ไว้แล้ว กำรตรวจสอบงำนที่มำจำกสำนักงำน
ทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งำนด้ำนนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร ไถ่ถอนกำรจำนองหรือ
ขำยฝำกเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
โอนสิทธิ์กำรรับจำนองเครื่องจักร
เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญ และ ยกเลิกกำรจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินรำคำเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
เครื่องจักร

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนำ ระบบงำน
สำรสนเทศด้ำนกำรจดทะเบียนเครื่องจักรและนิติ
กรรมเครื่องจักร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ระบบรับ
เรื่องรำวร้องเรียนกำรกระทำควำมผิดหรือบกพร่องของ
ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ระบบกำรประกำศ
รำยชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนที่ได้รับใบอนุญำต
ระบบกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่องจักร
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดทำมำตรฐำนด้ำนกำร
ตรวจสอบเครื่องจักร
2. กำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อให้บริกำรข้อมูลด้ำน
เครื่องจักรแก่สำธำรณชน กำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล
ด้ำนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสำหกรรม
จัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูลเครื่องจักร และกำร
เผยแพร่ข้อมูล
3. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร
อุตสำหกรรม กำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี
เครื่องจักรอุตสำหกรรมกำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรซื้อ
ขำยเครื่องจักร รำคำเครื่องจักร จัดทำฐำนข้อมูลและ
โปรแกรมด้ำนกำรบำรุงรักษำสภำพเครื่องจักรแต่ละ
ประเภทอุตสำหกรรม กำรประชำสัมพันธ์
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มวิชาการและอานวยการ
เครื่องจักร

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุง พัฒนำกฎหมำยเกีย่ วกับเครื่องจักร จัดทำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน คู่มือประชำชน ให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัย
กำรประชำสัมพันธ์งำนด้ำนทะเบียนเครื่องจักร จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนำบุคลำกร
2. กำกับดูแลผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน จัดทำหลักสูตรอบรม
พัฒนำหลักสูตรจัดกำรฝึกอบรม จัดทำฐำนข้อมูลและขอรับ
ใบอนุญำตผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน กำรขึ้นทะเบียนผู้
ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน กำรกำกับตรวจสอบ ติดตำมผล
กำรเลื่อนระดับผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน กำรดำเนินงำนของผู้
ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินรำคำเครื่องจักรให้เหมำะสมและ
ทันสมัย มีควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย กำรบริหำร
จัดกำรงำนโครงกำรต่ำงๆ
4. ส่งเสริม ถ่ำยทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกำรบำรุงรักษำสภำพ
เครื่องจักร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีกำรบำรุงรักษำเครื่องจักรแบบทวี
ผล ( TPM : Total Productive Maintenance ) ส่งเสริม
อุตสำหกรรม กำรปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักร ( Retrofit )
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีทนั สมัย เพื่อลดกำร
สูญเสียต่ำงๆ กำรประหยัดพลังงำน ลดกำรนำเข้ำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เพิ่มประสิทธิภำพเครื่องจักรให้สูงขึ้นให้กับ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงำนจดทะเบียน รวมถึงกำรออก
หลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนเครื่องจักร กำรศึกษำ วิเครำะห์ และ
พัฒนำระบบจดทะเบียนเครื่องจักรทำงออนไลน์ จัดทำและพัฒนำ
ข้อมูลเครื่องจักร ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร
ต่ำงๆ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

