
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สุขอนำมัย กำรบริหำรควำมปลอดภัย กำรประหยัดพลังงำนของโรงงำน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สุขอนำมัย กำรบริหำรควำมปลอดภัย กำรประหยัดพลังงำนของโรงงำน 
3. ป้องกันและประสำนกำรระงับภัยจำกโรงงำน และกำรประหยัดพลังงำน 
4. ให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนหรือหน่วยงำนภำครัฐที่ร้องขอ ในกรณีท่ีมีควำมเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ควำมช ำนำญพิเศษเฉพำะด้ำน 
5. ตรวจสอบรำยงำนควำมปลอดภัยของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน พร้อมท้ังตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
6. ติดต่อและประสำนควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยของโรงงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กำรด้ำนควำมปลอดภัยท้ังในและต่ำงประเทศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกอุบัติภัย รวมท้ังกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำด้วยเหตุผลจำกควำมเสี่ยงภัย 
7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลบุคลำกรหรือหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน                                          
8. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 

 

 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขรก. 43 
พรก.  1 
ลจป.  1 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 

ขรก. 7  
พรก. 1  
ลจป. 1  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรท่ัวไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำน
บุคลำกร 
3. ตรวจสอบค ำขอขึ้นทะเบียนต่ำง ๆ  งำนจัดท ำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติหม้อน้ ำ หรือหม้อต้มฯ ภำชนะรับแรงดัน 
ระบบท ำควำมเย็น และก๊ำซอุตสำหกรรม  
4. กำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรหรือหน่วยงำนท้ังภำครัฐและ
เอกชนท่ีด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยโรงงำน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 
ขรก. 4  
พรก. - 
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ หำข้อมูลและสถิติต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำหลักเกณฑ์  
ข้อก ำหนด  ระเบียบปฏิบัติ  และมำตรกำรควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำโรงงำนและโรงงำนที่มี
ควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดอัคคีภัยจำกระบบไฟฟ้ำ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้ำให้ถูกหลักวิชำกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
2. จัดท ำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำโรงงำน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำร
ตรวจวินิจฉัยงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ   
3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้ำและกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร   
4. จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม คู่มือ เอกสำรด้ำนควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ และ
กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ   
5. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำงำนออกแบบและค ำนวณ งำนอ ำนวยกำรควบคุมกำรสร้ำง งำน
อ ำนวยกำรประกอบ งำนอ ำนวยกำรติดต้ัง งำนอ ำนวยกำรใช้ และงำนอ ำนวยกำรซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้ำก ำลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรให้กับโรงงำนขนำดกลำงและขนำดย่อม   
6. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัยในโรงงำน   
7. ก ำหนดแนวทำง  หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน  เพื่อกำรพิจำรณำอนุญำต  ก ำกับ  ดูแล
โรงงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำ  
8. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดท ำ พัฒนำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมปลอดภัย เพ่ิม
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนของหม้อน้ ำ 
หม้อต้ม และภำชนะรับแรงดัน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมให้มีกำรผลิต สร้ำง ใช้  
หม้อน้ ำ หม้อต้ม และภำชนะรับแรงดัน 
ให้ปลอดภัยและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนในโรงงำน 
3. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิด
อุบัติภัยในโรงงำน 
4. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 1 
ขรก. 5  
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 2 
ขรก. 5 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดท ำ พัฒนำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมปลอดภัย  
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมด้ำนก๊ำซอุตสำหกรรม ระบบท ำ
ควำมเย็น และเครื่องจักรกลที่มีควำมเสี่ยง 
เช่น รอก ลิฟท์ เครน เครื่องเชื่อม เป็นต้น 
3. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิด
อุบัติภัยในโรงงำน  
4. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน (ต่อ) 

กลุ่มความปลอดภัยสภาวะการท างาน 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ จัดท ำแผนงำน ก ำหนด
หลักเกณฑ์ มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยสภำวะกำรท ำงำน 
กำรยศำสตร์ และควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
2. ส ำรวจ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำงำนด้ำนควำมปลอดภัย
สภำวะกำรท ำงำนในโรงงำนและสำรกัมมันตรังสี   
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัยสภำวะกำรท ำงำน กำรยศำสตร์ และควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ 
4. จัดท ำหลักสูตร คู่มือ เอกสำร โปสเตอร์ด้ำนควำม
ปลอดภัยสภำวะกำรท ำงำน กำรยศำสตร์ และควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพเพื่อเผยแพร่  
5. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัยในโรงงำน   
6. ก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน เพื่อกำร
พิจำรณำอนุญำต ก ำกับ ดูแลโรงงำนด้ำนควำมปลอดภัย
สภำวะกำรท ำงำน กำรยศำสตร์ และควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ รวมถึงกำรร่วมพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวกับหน่วยงำน
ภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ขรก. 4  
พรก. -  
ลจป. -  

กลุ่มบริหารความปลอดภัย 
ขรก. 4 
พรก. - 
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ จัดท ำแผนงำน ก ำหนด
หลักเกณฑ์ มำตรกำรด้ำนบริหำรควำมปลอดภัยโรงงำน 
2. ส่งเสริมให้โรงงำนมีกำรพัฒนำและน ำหลักเกณฑ์ 
มำตรกำรด้ำนบริหำรควำมปลอดภัยไปใช้เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน และสอดคล้องกับระบบกำรบริหำร
ควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล 
3. ตรวจสอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโรงงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน และตรวจสอบทำน (Cross 
Check) เพื่อควำมถูกต้องของรำยงำน และให้ค ำปรึกษำกำร
จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดท ำ
แผนงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
4. จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม คู่มือ เอกสำรด้ำนกำรบริหำร
ควำมปลอดภัยในโรงงำน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมปลอดภัย 
5. ก ำหนดหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรรับรองเอกชน ผู้มีหน้ำท่ี
ฝึกอบรม ส ำรวจ ตรวจสอบควำมปลอดภัยโรงงำน  
6. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัยในโรงงำน  
7. ก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ เพื่อกำรพิจำรณำ
อนุญำต  ควบคุม ก ำกับ ดูแลโรงงำนด้ำนกำรบริหำร     
ควำมปลอดภัย 
8. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี 
ขรก. 5 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษำ  วิเครำะห์  พัฒนำจัดท ำแผนงำน  
ก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรกำรเทคโนโลยีด้ำน
ควำมปลอดภัยและกำรป้องกันอันตรำยท่ี
เกี่ยวกับสำรเคมีในโรงงำน   
2. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภัยสำรเคมี  ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ  
ฝึกอบรมทำงด้ำนป้องกันและลดผลกระทบ
อันตรำยจำกสำรเคมี   
3. จัดท ำคู่มือ เอกสำร โปสเตอร์  ด้ำนควำม
ปลอดภัยจำกสำรเคมี เพื่อเผยแพร่แก่ผู้
ประกอบกิจกำรโรงงำน และผู้เกี่ยวข้อง  
4. ร่วมสอบสวนและวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติภัย
ในโรงงำนท่ีเกิดจำกสำรเคมี   
5. ก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน  
เพ่ือกำรพิจำรณำอนุญำต  ก ำกับ  ดูแลโรงงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยสำรเคมี รวมถึงหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
  

กลุ่มป้องกันอัคคีภัย 
ขรก. 6 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดท ำ พัฒนำ ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำน/แผนงำน แนวทำงกำรป้องกัน
อัคคีภัยในโรงงำน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและลด
ผลกระทบกำรเกิดอัคคีภัยในโรงงำน รวมท้ัง
ประสำนงำนกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรท่ีจะผลักดัน 
ขับเคลื่อนให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน มำตรกำร 
ป้องกัน และลดผลกระทบกำรเกิดอัคคีภัยใน
ภำคอุตสำหกรรม 
3. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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