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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวง

อตุสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม   มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม   

โดยการกํากับดูแล  สงเสริม  และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  เพื่อผลักดันใหธุรกิจ

อุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแขงขัน  พัฒนาอยางย่ังยืน  เปนที่ยอมรับของสากล  โดยเนนดาน

เทคโนโลยีการผลิต  ส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัย  การอนุรักษพลังงาน  วัตถุอันตราย  และสารเคมี  

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  กฎหมายวาดวย 

การปองกันการใชสารระเหย  กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  กฎหมายวาดวยการคุมครอง 

การดําเนินงานขององคการหามอาวุธเคมี  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดต้ังศูนยบริการ 

เพื่อการลงทุน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งขอกําหนดหรือขอตกลงระหวางประเทศตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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(๒) ศึกษา  พัฒนา  และสงเสริมการประกอบกิจการโรงงาน   สถานประกอบการดาน 
การจัดการสิ่งแวดลอม  พลังงาน  ความปลอดภัย  สุขอนามัยในโรงงานหรือสถานประกอบการ  ระบบ
การบริหารจัดการการใชประโยชนและกําจัดของเสียและวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรม  ระบบ 
การจัดการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม  ตลอดจนความปลอดภัยจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเพื่อสรางความสมดุลทางดานส่ิงแวดลอม  สังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และฟนฟู
สภาพแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

(๓) ศึกษาและวิเคราะหขอกําหนดหรือขอตกลงระหวางประเทศ  เพื่อปกปองผลประโยชน
ของประเทศในการเจรจาตอรองกับตางประเทศ  รวมทั้งพัฒนาชวยเหลือ  และสนับสนุนการเตรียม 
ความพรอมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับภาคอุตสาหกรรม  เมื่อตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศนั้น   

(๔) สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการกํากับดูแลและเฝาระวังปญหาส่ิงแวดลอมและ 
ความปลอดภัยจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

(๕) สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการจดทะเบียนเคร่ืองจักรในสวนภูมิภาค   
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศดานโรงงานอุตสาหกรรม  เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม  เคร่ืองจักร  วัตถุอันตราย  สารเคมี  และสารระเหยของประเทศ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม   หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
(๒) กองคลัง   
(๓) ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) สํานักกฎหมาย 
(๕) สํานักควบคุมวัตถุอนัตราย 
(๖) สํานักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง 
(๗) สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
(๘) สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน 
(๙) สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
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(๑๐) สํานักบริหารยุทธศาสตร 
(๑๑) - (๑๕) สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๑ – ๕ 
ขอ ๔ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  และเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  

และผลงานของกรม 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม

ของกรม 
(๕) ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและลูกจางของกรม  รวมทั้งจัดฝกอบรม

เกี่ยวกับงานในภารกิจของกรมแกเจาหนาที่ขององคการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ กองคลัง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย   
ขอ ๗ ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผนงาน  และโครงการดานสารสนเทศของกรม 
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(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศดานโรงงานอุตสาหกรรม  ทะเบียนเคร่ืองจักร  

วัตถุอันตราย  สารเคมี  และสารระเหยของประเทศ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศดานการบริหารและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔) จัดสรางระบบเครือขายเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในและภายนอก  และพัฒนาระบบ

การทํางานภายในของกรมเพื่อเขาสูระบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

(๕) ทําหนาที่ศูนยขอมูลเคร่ืองจักรตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 

(๖) ทําหนาที่ศูนยขอมูลวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และเปนศูนยกลาง

ประสานงานในเรื่องขอมูลวัตถุอันตราย  ใหบริการขอมูล  รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลสนับสนุนดาน

นโยบายและดานการควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศ 

(๗) ทําหนาที่ศูนยขอมูลสารเคมีวัตถุแหงชาติ  และประสานงานในการพัฒนาเครือขาย

สารเคมีวัตถุแหงชาติตามแผนแมบทการพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ   

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตราย  กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย  กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  

กฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการหามอาวุธเคมี  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการจัดต้ังศูนยบริการเพื่อการลงทุน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  อาญา   

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม   

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย  ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ดานกฎหมาย  ขอกําหนด  อนุสัญญา  หรือขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัย  

และวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบติังานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักควบคุมวัตถุอันตราย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายวาดวยการปองกันการใช 
สารระเหย  ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดของกรมโดยเฉพาะ 

(๒) จัดทําหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติ  คูมือ  และเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและ 
สารระเหย   เพื่อปองกันอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอบุคคล   สัตว   พืช   ทรัพยสิน   
และส่ิงแวดลอม 

(๓) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสารระเหยของ 
สถานประกอบการ 

(๔) เปนหนวยงานกลางของประเทศในการติดตอ  ประสาน  เจรจาตอรองกับองคการหรือ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศเพื่อเสนอความเห็นหรือทําขอตกลง  และดําเนินการใหเปนไปตาม
พันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศดานวัตถุอันตราย 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร   
(๒) พัฒนารายละเอียดประเภทเครื่องจักรเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  และสํารวจ  รวบรวม  

และจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร 
(๓) ใหบริการประเมินราคาเครื่องจักรที่จดทะเบียน  และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ 

การบํารุงรักษาเครื่องจักร  รวมทั้งขอมูลวิชาการเกี่ยวกับเครื่องจักร 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๑ สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ  และมาตรฐาน

ดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  สุขอนามัย  การบริหารความปลอดภัย  และการประหยัดพลังงาน 
ของโรงงาน 

(๒) สงเสริม  สนับสนุน  และใหบริการดานเทคโนโลยีความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
สุขอนามัย  การบริหารความปลอดภัย  และการประหยัดพลังงานของโรงงาน 

(๓) ปองกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานและการประหยัดพลังงาน 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ใหบริการตรวจสอบความปลอดภัยแกผูประกอบกิจการโรงงานหรือหนวยงานภาครัฐ 

ที่รองขอ  ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือตองใชความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน 

(๕) ตรวจสอบรายงานความปลอดภัยของผูประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมายดังกลาว   

(๖) ติดตอและประสานความรวมมือดานความปลอดภัยของโรงงานกับหนวยงานหรือ

องคการดานความปลอดภัยทั้งในและตางประเทศ  เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัย  รวมทั้ง

การกีดกันทางการคาดวยเหตุผลจากความเสี่ยงภัย 

(๗) พิจารณาอนุญาต  ควบคุม  กํากับดูแล  บุคลากรหรือหนวยงานดานความปลอดภัย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย   

ขอ ๑๒ สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน   หลักเกณฑ  และมาตรฐานดานน้ํา  ส่ิงแวดลอม  และ

เทคโนโลยีการผลิตเพื่อปองกันมลพิษของโรงงาน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบกิจการโรงงานในดานเทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอม 

และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อปองกันมลพิษ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน  การบําบัดและกําจัด

มลพิษจากโรงงาน  รวมทั้งการจัดการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม   

(๓) พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลบุคลากรดานน้ําและสิ่งแวดลอมประจํา

โรงงาน  และหองปฏิบัติการวิเคราะหของเอกชน   

(๔) ศึกษาและกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อรองรับมาตรการดานน้ําและสิ่งแวดลอม  

รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนโรงงานใหเขาสูมาตรฐานการจัดการน้ําและสิ่งแวดลอมในระดบัสากล 

(๕) วิเคราะหและทดสอบสารมลพิษ  รวมทั้งวัตถุอันตราย 

(๖) ศึกษาและกําหนดแนวทางการใชมาตรการดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

(๗) สงเสริมและประสานการจัดการดานมลพิษโรงงาน  ติดตอและประสานความรวมมือ 

ดานน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงานกับหนวยงานหรือองคการดานส่ิงแวดลอมทั้งในและตางประเทศ   

เพื่อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและการกีดกันทางดานการคาดวยเหตุผลจากสิ่งแวดลอม 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๘) จัดทําขอมูลเผยแพรและใหคําปรึกษาแนะนําดานน้ํา  ส่ิงแวดลอม   และการผลิต   
เพื่อปองกันมลพิษ 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย   

ขอ ๑๓ สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน   หลักเกณฑ  และมาตรฐานเกี่ยวกับการกํากับดูแลและ 

การจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  การจัดการของเสียเคมีวัตถุ  เคร่ืองใชไฟฟา  
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  การจัดการของเสียอันตราย 
ตามพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศดานของเสียอันตราย  และการจัดการวัสดุที่ไมใชแลว 
ตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของ 

(๒) พิจารณาอนุญาต  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  การจัดการของเสียเคมีวัตถุและเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ที่ใชแลวตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  การจัดการของเสียอันตรายตามพันธกรณีตามขอตกลง
ระหวางประเทศดานของเสียอันตราย  และการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายอื่นในสวน 
ที่เกี่ยวของ 

(๓) กําหนดชนิดและประเภทของกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย 
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการ  รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําดานการจัดการ

กากอตุสาหกรรม 
(๕) ศึกษา  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับศูนยบริหารจัดการของเหลือใชจากอุตสาหกรรม  

การปรับปรุงและฟนฟูสภาพพื้นที่ที่มีการปนเปอนของกากสารพิษอุตสาหกรรม  และการพัฒนา 
ทางเทคโนโลยีในการจัดการกากและระบบการขนสงกากอุตสาหกรรม   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักบริหารยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนายุทธศาสตรของกรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวง 
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับตาง  ๆ  

ของกรมไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) จัดทําแผนงาน  งบประมาณ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม 
(๔) เสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการในกรมใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารราชการในกรม  ตลอดจนประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับ
หนวยงานกลางตาง  ๆ  และหนวยงานในกรม 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธกับตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๕ สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๑ - ๕  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต  การรับแจงการ

ประกอบกิจการโรงงาน  และงานทะเบียนโรงงาน  ตลอดจนการประกาศเขตประกอบการและชุมชน
อุตสาหกรรม   

(๒) ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดต้ังศูนยบริการเพื่อการลงทุน  
รวมทั้งประสานและอํานวยความสะดวกแกผูลงทุนที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลโรงงานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เง่ือนไข
ที่กําหนดในใบอนุญาต  นโยบายของรัฐบาล  และมติของคณะรัฐมนตรี   

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการฟนฟูและจัดระเบียบใหโรงงานมีส่ิงแวดลอมที่ดี  เพื่ออยูรวมกับ
ชุมชน  และผลักดันใหโรงงานใชเทคโนโลยีในการประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม 

(๕) กํากับดูแลและพัฒนาฐานเครือขายในสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น  และ
จัดทําขอมูลสถิติตาง ๆ  เพื่อการกํากับดูแลโรงงาน 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยปรับปรุงกองนิติการ 
เปนสํานักกฎหมาย  รวมภารกิจของสํานักควบคุมและตรวจโรงงาน  ๑ - ๔  และสํานักทะเบียนโรงงานเขา
ดวยกัน  และเปล่ียนช่ือเปนสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๑ - ๕  เปล่ียนช่ือสํานักเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอมโรงงานเปนสํานักเทคโนโลยีน้ําและส่ิงแวดลอมโรงงาน  พรอมท้ังจัดตั้งสํานักบริหารจัดการ 
กากอุตสาหกรรมและสํานักบริหารยุทธศาสตรขึ้น  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับ
สภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป   อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


