
หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม   
โดยการส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม 
มีศักยภาพในการแข่งขัน  พัฒนาอย่างย่ังยืน  เป็นที่ยอมรับของสากล  โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต  
สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  การอนุรักษ์พลังงาน  วัตถุอันตราย  และสารเคมี  เพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการใช้สารระเหย  กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
การดําเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งข้อกําหนดหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ศึกษา  พัฒนา  วิเคราะห์  วิจัย  และส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานและธุรกิจ
อุตสาหกรรม  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ความปลอดภัย  สุขอนามัยในโรงงาน  ระบบ 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และกําจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม  ระบบการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ตลอดจนความปลอดภัยจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
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(๓) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกําหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศในการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ  รวมท้ังพัฒนาช่วยเหลือ  และสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม  เม่ือต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการกํากับดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการจดทะเบียนเคร่ืองจักรในส่วนภูมิภาค 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม  เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม  เคร่ืองจักร  วัตถุอันตราย  สารเคมี  และสารระเหยของประเทศ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) - (๔)  กองบริการงานอนุญาตโรงงาน  ๑  และ  ๒ 
(๕) กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
(๖) กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
(๗) กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกํากับโรงงาน 
(๘) กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๑๐) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 
(๑๑) กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม 
(๑๒) กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 
(๑๓) กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
(๑๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๕) สํานักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง 
ข้อ ๔ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการและ 

งานเลขานุการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อ มูล   กิจกรรม   ความ รู้  

ความก้าวหน้า  และผลงานของกรม   
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเสริมสร้างวินัย   

และรักษาระบบคุณธรรมของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวแก่ผู้ประกอบการ 

และประชาชน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย  ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงาน
ด้านกฎหมาย  ข้อกําหนด  อนุสัญญา  หรือข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  
และวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่ 
และอํานาจของกรม   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน  ๑  และ  ๒  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานท่ีเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาต  การรับแจ้ง 

การประกอบกิจการโรงงาน  และงานทะเบียนโรงงาน 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เง่ือนไข

ที่กําหนดในใบอนุญาต  นโยบายของรัฐบาล  และมติของคณะรัฐมนตรี 
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(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้โรงงานมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชน  
และผลักดันให้โรงงานใช้เทคโนโลยีในการประกอบกิจการโรงงานเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

(๔) กํากับดูแลและพัฒนาฐานเครือข่ายในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น   
และจัดทําข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อการกํากับดูแลโรงงาน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์  และมาตรฐานเกี่ยวกับการกํากับดูแล  และการจัดการ

กากอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  การจัดการของเสียเคมีวัตถุ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  การจัดการของเสียอันตรายตามพันธกรณี 
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านของเสียอันตราย  และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายอื่น 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

(๒) พิจารณาอนุญาต  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลเก่ียวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  การจัดการของเสียเคมีวัตถุ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  การจัดการของเสียอันตรายตามพันธกรณีตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศดา้นของเสียอันตราย  และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เก่ียวข้อง 

(๓) กําหนดชนิดและประเภทของกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงาน  รวมท้ังให้คําปรึกษาแนะนําด้านการจัดการ

กากอุตสาหกรรม 
(๕) ศึกษา  พัฒนา  และดําเนินการเก่ียวกับศูนย์บริหารจัดการของเหลือใช้จากอุตสาหกรรม  

การปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ มีการปนเป้ือนของกากสารพิษอุตสาหกรรม  และการพัฒนา 
ทางเทคโนโลยีในการจัดการกากอุตสาหกรรมและระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  

ที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในสังกัดของกรมโดยเฉพาะ 
(๒) จัดทําหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  วิธีปฏิบัติ  คู่มือ  และเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับ 

วัตถุอันตรายและสารระเหย  เพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล  สัตว์  พืช  
ทรัพย์สิน  และสิ่งแวดล้อม 

(๓) จัดทําข้อเสนอนโยบาย  แผนการบริหารจัดการวัตถุอันตราย  และรายงานสถานการณ์ 
วัตถุอันตรายเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย   
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(๔) กํากับดูแล  และตรวจติดตามการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเก่ียวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ในการผลิต  การนําเข้า  การนําผ่าน  การส่งออก  การมีไว้ในครอบครอง  การนํากลับเข้ามา  และการส่งกลับ
ออกไปซึ่งวัตถุอันตราย 

(๕) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการติดต่อ  ประสาน  เจรจาต่อรองกับองค์การหรือหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศด้านวัตถุอันตราย  รวมทั้งเสนอความเห็นหรือทําข้อตกลง  และดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกํากับโรงงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานกํากับและอนุญาตโรงงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงานเพ่ือยกระดับ

โรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงานที่กําหนด 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตรวจติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแล  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมายเชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําข้อกําหนดและหลักเกณฑ์  รวมทั้งติดตาม  ตรวจสอบ   

และประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย

ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และฝึกอบรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  การบริหาร

จัดการความขัดแย้ง  และการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
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(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
(๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเชื่อมโยงและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  

ของกรมไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
(๓) จัดทําแผนงาน  งบประมาณ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม 
(๔) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในกรมให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  ตลอดจนติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับ 
การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรม  รวมทั้งประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  และหน่วยงานภายในกรม 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศในส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยด้านมลพิษโรงงาน  รวมทั้งพิสูจน์ทราบแหล่งที่มามลพิษ   

เพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐาน  จัดทําคู่มือ  วิธีการตรวจวัด  วิเคราะห์  

ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม  และรับรองเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  เตือนภัย  ติดตาม  ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษ

อุตสาหกรรมในกรณีปกติและฉุกเฉิน  และเปิดเผยข้อมูลมลพิษต่อสาธารณะ 
(๔) ดาํเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลและตรวจกํากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  รวมทั้ง

พัฒนาส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 
(๕) วิเคราะห์และทดสอบมลพิษ  รวมทั้งวัตถุอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(๖) ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการตรวจวัด  การวิเคราะห์ทดสอบ  และการใช้เคร่ืองมือ  

ให้กับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  

ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  โดยนําเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน 

(๒) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และเพิ่มช่องทางแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในการเข้าถึง
เทคโนโลยีการผลิตและแหล่งผลิตที่เหมาะสม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริม  การถ่ายทอด  และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
การผลิตให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม  การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
โรงงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  วิเคราะห์  และกําหนดพื้นที่  เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการประกาศและพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชน
อุตสาหกรรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิ เคราะห์   วิจัย   พัฒนา  และกําหนดนโยบาย   แผนงาน   หลักเกณ ฑ์   

และมาตรฐานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  สุขอนามัย  การบริหารความปลอดภัย  และการประหยัด
พลังงานของโรงงาน 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้บริการงานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
สุขอนามัย  การบริหารความปลอดภัย  และการประหยัดพลังงานของโรงงาน 

(๓) ป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานและการประหยัดพลังงาน 
(๔) ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ร้องขอ  ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ความชํานาญพิเศษเฉพาะด้าน 
(๕) ตรวจสอบรายงานความปลอดภัยของผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 
(๖) ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การ

ด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัย  รวมทั้งการกีดกัน
ทางการค้าด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงภัย 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลบุคลากรหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   
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ข้อ ๑๖ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์  และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 

การผลิตในการป้องกันมลพิษโรงงาน 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 

เพิ่มศักยภาพการผลิต  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน  การบําบัดและกําจัดมลพิษจากโรงงาน  
รวมทั้งการจัดการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

(๓) พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 
(๔)  ศึกษาและกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อรองรับมาตรการด้านน้ําและสิ่งแวดล้อม   

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 
(๕) ศึกษาและกําหนดแนวทางการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๖) ส่งเสริมและประสานการจัดการด้านมลพิษโรงงาน  ติดต่อและประสานความร่วมมือ 

ด้านน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ   
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางด้านการค้าด้วยเหตุผลจากสิ่งแวดล้อม 

(๗) จัดทําข้อมูลเผยแพร่และให้คําปรึกษาแนะนําด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิตเพื่อป้องกันมลพิษ 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํามาตรการและหลักเกณฑ์  กําหนดแนวทางการพัฒนาเข้าสู่

อุตสาหกรรมสีเขียว  และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจนให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผนงาน  และโครงการด้านสารสนเทศของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม  ทะเบียนเคร่ืองจักร  

วัตถุอันตราย  สารเคมี  และสารระเหยของประเทศ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกและพัฒนาระบบ

การทํางานภายในของกรม  เพื่อเข้าสู่ระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรม 
(๖) ทําหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเคร่ืองจักรตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 
(๗) ทําหน้าที่ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และเป็นศูนย์กลาง

ประสานงานในเร่ืองข้อมูลวัตถุอันตราย  ให้บริการข้อมูล  รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลสนับสนุนด้านนโยบาย
และด้านการควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๘) ทําหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารเคมีวัตถุแห่งชาติ  และประสานงานในการพัฒนาเครือข่ายสารเคมี 
วัตถุแห่งชาติตามแผนแม่บทการพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ สํานักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 
(๒) พัฒนารายละเอียดประเภทเคร่ืองจักรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ตลอดจนสํารวจ  

รวบรวม  และจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองจักร 
(๓) ให้บริการประเมินราคาเคร่ืองจักรที่จดทะเบียน  และให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับ 

การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  รวมทั้งข้อมูลวิชาการเก่ียวกับเคร่ืองจักร 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวกับเคร่ืองจักร 
(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  เสนอแนะ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียน

เคร่ืองจักรประจําจังหวัด 
(๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และหน้าที่และอํานาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


