
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านมลพิษโรงงาน รวมทั้งพิสูจน์ทราบแหล่งที่มามลพิษ เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน 
2. ด าเนินการเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐาน จัดท าคู่มือ วิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม และรับรองเครื่องมือวเิคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม 
3. ด าเนินการเกีย่วกบัการเฝ้าระวงั เตือนภัย ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมลูมลพิษอุตสาหกรรมในกรณีปกตแิละฉุกเฉนิ และเปิดเผยข้อมูลมลพิษต่อสาธารณะ 
4. ด าเนินการเกีย่วกบัการก ากบัดูแลและตรวจก ากบัห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชน รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. วิเครำะห์และทดสอบมลพิษ รวมทั้งวตัถอุันตรำยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
6. ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการตรวจวดั วิเคราะห์ทดสอบ การใช้เครื่องมือ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย  3 กลุ่ม 5 ศูนย์   
 
 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขรก.  35 
พรก.  5 
ลจป.  6 

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 

ขรก. 8   
พรก. -   
ลจป. 3  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร
ท่ัวไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร  
3. รับค ำขอ รวบรวมจัดเก็บเอกสำร และ
รำยงำนกำรขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน 
4. ให้บริกำรข้อมูลและงำนช่วย
อ ำนวยกำรต่ำง ๆ 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย  

กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ
โรงงาน 

ขรก. 3 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ก าหนดมาตรฐานด้านเทคนิคระบบตรวจสอบ
มลพิษระยะไกลตามกฎหมาย 
2. ก ากับ ตรวจสอบ เฝ้าระวังการระบายมลพิษโรงงาน
แบบปัจจุบันผ่านระบบออนไลน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
3. ประเมิน สภาวะมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมตาม
ประเภทอุตสาหกรรม เชิงพื้นท่ีและการระบายมลพิษ
ตามประเภทอุตสาหกรรมเพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีหรือแหล่ง
ก่อก าเนิดมลพิษโรงงานท่ีต้องเฝ้าระวังและติดตาม 
ก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 
4. รวบรวมจัดท าข้อมูลมลพิษโรงงานเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5. เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมลพิษโรงงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ทดสอบมลพิษและทะเบียน

ห้องปฏิบัติการ 

ขรก. 4   
พรก. 1  
ลจป. -  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ก าหนดหลักเกณฑ์และให้การรับรอง
เครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานประเทศและสากล  
2. ก าหนดมาตรฐาน เทคนิค และจัดท าคู่มือวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์ ทดสอบมลพิษ
อุตสาหกรรมของประเทศ รวมท้ังเอกสารวิชาการด้านมลพิษอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
มลพิษอุตสาหกรรม 
3. ตรวจก ากับ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
4. ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านมลพิษโรงงานเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านมลพิษจาก
โรงงาน ปัญหามลพิษเรื้อรัง ร้องเรียนซ้ าซาก 
6. ให้ค าปรึกษาแนะน า และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ  
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
7. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และอุทัยธานี) 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (ต่อ) 

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาการประกอบกิจการโรงงานแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมและเตรยีมความพรอ้มรว่ม
ตรวจสอบเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
2. ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในกรณีฉุกเฉินเรง่ด่วน 
ตรวจวัดมลพิษโรงงานพร้อมรายงานการระบาย
มลพิษแบบปัจจุบัน (Real Time) ณ สถานท่ี
ตรวจวัด 
3. รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ 
การปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

ขรก. 3  
พรก. -  
ลจป. -  

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันออก 

ขรก. 4  
พรก. 2 
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม  
2. กำรจัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
อนุรักษ์ล ำน้ ำท่ีได้รับผลกระทบจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษ
เรื้อรังท่ีเกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจก ำกับห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน 
5. ปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วและตรวจวัดมลพิษกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : จังหวัดฉะเชิงเทรำ นครนำยก 
สระแก้ว ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตรำด)   

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันตก 

ขรก.  3 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม  
2. กำรจัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
อนุรักษ์ล ำน้ ำท่ีได้รับผลกระทบจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษ
เรื้อรังท่ีเกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจก ำกับห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน 
5. ปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วและตรวจวัดมลพิษกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 
6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
นครปฐม รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์) 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (ต่อ) 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม  
2. กำรจัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ล ำน้ ำท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษเรื้อรังที่เกิดจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจก ำกับห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน 
5. ปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : จังหวัดชุมพร ระนอง พังงำ ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ 
นครศรีธรรมรำช สตูล กระบี่ พัทลุง ตรัง สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส) 

ขรก.  3 
พรก.  1 
ลจป.  1 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขรก. 3  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม  
2. กำรจัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ล ำน้ ำท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษเรื้อรังที่เกิดจำก
โรงงำนอุตสำหกรรม 
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจก ำกับห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน 
5. ปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลรำชธำนี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธำนี 
หนองคำย นครพนม สกลนคร กำฬสินธุ์ เลย หนองบัวล ำภู 
อ ำนำจเจริญ และมุกดำหำร)  

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคเหนือ 

ขรก. 3  
พรก. 1  
ลจป. 2  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ตรวจวัด วิเครำะห์ ทดสอบมลพิษอุตสำหกรรม  
2. กำรจัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
อนุรักษ์ล ำน้ ำท่ีได้รับผลกระทบจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 
3. ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำมลพิษ
เรื้อรังท่ีเกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
4. ขึ้นทะเบียน และตรวจก ำกับห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชน 
5. ปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้ำระวังมลพิษในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง 
ล ำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยำ แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก ตำก สุโขทัย ก ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 
และนครสวรรค์) 
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