
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการ
แข่งขัน พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
การอนุรักษ์พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ แบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงาน
ภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีหน้าที่และอ านาจ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
  2. ส านักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  
งานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม 
ความรู้ความก้าวหน้า และผลงานของกรม การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ การอ านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวแก่ผู้ประกอบการและประชาชน 
  3. กองกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่า 
ด้วยโรงงาน วัตถุอันตราย การป้องกันการใช้สารระเหย การจดทะเบียนเครื่องจักร การคุ้มครองการด าเนินงาน
ขององค์การห้ามอาวุธเคมี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่งและอาญางานคดีปกครอง ด้านกฎหมาย ข้อก าหนด อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวขอ้งและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
  4. กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑ และ ๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่เก่ียวกับการพิจารณาอนุญาต การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และงาน
ทะเบียนโรงงานติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เงื่อนไขท่ี
ก าหนดในใบอนุญาต นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรี ด าเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและจัด
ระเบียบให้โรงงานมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ืออยู่ร่วมกับชุมชนและผลักดันให้โรงงานใช้เทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการโรงงานเพ่ือความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก ากับดูแลและพัฒนาฐานเครือข่ายในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นและจัดท าข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพ่ือการก ากับดูแลโรงงาน 
  5. กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับการก ากับดูแล การจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
โรงงาน การจัดการของเสียเคมีวัตถุ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตามกฎหมายว่า 
ด้วยวัตถุอันตราย การจัดการของเสียอันตรายตามพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านของเสียอันตราย 
และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพิจารณาอนุญาต ตรวจสอบ ก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ก าหนดชนิดและประเภทของกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ศึกษา 
พัฒนา ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริหารจัดการของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่
มีการปนเปื้อนของกากสารพิษอุตสาหกรรม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการจัดการกากอุตสาหกรรมและ
ระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรม 
  6. กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
ส่วนราชการใดในสังกัดของกรมโดยเฉพาะจัดท าหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีปฏิบัติ คู่มือ เอกสารทางวิชาการ 
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสารระเหย จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และ 
รายงานสถานการณ์วัตถุอันตรายเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก ากับดูแล และตรวจติดตามการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายในการผลิต การน าเข้า การน าผ่าน การส่งออก 
การมีไว้ในครอบครอง การน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายเป็นหน่วยงานกลางของ



ประเทศในการติดต่อ ประสาน เจรจาต่อรองกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ งานเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
  7. กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานก ากับโรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานก ากับและอนุญาตโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงานเพ่ือยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงานที่ก าหนด  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน การก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  8. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมายเชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การจัดท าข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ค าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรม
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การบริหารจัดการความขัดแย้ง การส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ของกรมไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล จัดท าแผนงาน งบประมาณ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม การพัฒนาระบบราชการในกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มี 
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ติดตาม ประเมินผล จัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ  
การประสาน การพัฒนาระบบราชการหน่วยงานกลาง หน่วยงานภายใน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  10. กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ และวิจัยด้านมลพิษโรงงาน การพิสูจน์ทราบแหล่งที่มามลพิษเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาผลกระทบ 
จากการประกอบกิจการโรงงาน การก าหนดมาตรฐาน จัดท าคู่มือ วิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
อุตสาหกรรม การรับรองเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม การเฝ้าระวัง เตือนภัย ติดตาม 
ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอุตสาหกรรมในกรณีปกติและฉุกเฉิน และเปิดเผยข้อมูลมลพิษต่อสาธารณะ 
การก ากับดูแลและตรวจก ากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พัฒนาส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานสากล วิเคราะห์
และทดสอบมลพิษ รวมทั้งวัตถุอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการตรวจวัด 
การวิเคราะห์ทดสอบ และการใช้เครื่องมือให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  11. กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยน าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ใน
การประกอบกิจการโรงงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และเพ่ิมช่องทางแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในการเข้าถึง 
เทคโนโลยีการผลิตและแหล่งผลิตที่เหมาะสม การส่งเสริม การถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
การผลิตให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมการพัฒนาเครือข่าย 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของประเทศ การประกาศและพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนอุตสาหกรรม 
  12. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหารความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการ
งานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยสุขอนามัย ป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานและ 
 



การประหยัดพลังงาน  ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือหน่วยงานภาครัฐที่
ร้องขอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ความช านาญพิเศษเฉพาะด้านตรวจสอบรายงานความปลอดภัยของ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของ
โรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจาก
อุบัติภัย รวมทั้งการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงภัยด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับดูแลบุคลากร
หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  13. กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ์ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตในการป้องกันมลพิษ
โรงงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน การบ าบัดและก าจัดมลพิษจากโรงงาน การจัดการน้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมพัฒนา การก ากับดูแลบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ศึกษาและก าหนดแนวทาง 
ด าเนินการเพ่ือรองรับมาตรการด้านน้ าและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ศึกษาและก าหนดแนวทางการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและประสานการจัดการด้านมลพิษโรงงาน ติดต่อและประสานความร่วมมือ 
ด้านน้ าและสิ่งแวดล้อมโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางด้านการค้าด้วยเหตุผลจากสิ่งแวดล้อม จัดท าข้อมูลเผยแพร่และ
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิตเพ่ือป้องกันมลพิษ การจัดท ามาตรการและหลักเกณฑ์ 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม การรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว 
  14.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และโครงการด้านสารสนเทศของกรม ข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงาน
อุตสาหกรรม ทะเบียนเครื่องจักรวัตถุอันตราย สารเคมี และสารระเหยของประเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ 
ด้านการบริหารและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมจัดสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกและพัฒนาระบบการท างานภายในของกรม เพ่ือเข้าสู่ระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนา
องค์ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรมท าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลวัตถุอันตรายและเป็น
ศูนย์กลางประสานงานในเรื่องข้อมูลวัตถุอันตราย ให้บริการข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนด้านนโยบายและ
ด้านการควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศท าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารเคมีวัตถุแห่งชาติ และประสานงานในการ
พัฒนาเครือข่ายสารเคมีวัตถุแห่งชาติตามแผนแม่บทการพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ 
  15. ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนเครื่องจักร การพัฒนารายละเอียดประเภทเครื่องจักรเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส ารวจ 
รวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรให้บริการประเมินราคาเครื่องจักรที่จดทะเบียน ให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเครื่องจักรศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักรให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของนายทะเบียนเครื่องจักรประจ าจังหวัด 
  16. ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะระบบราชการของกรม  จัดโครงสร้างก าลังคนของ
ส่วนราชการ วางระบบงาน  วางแผนก าลังคน  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของกรม 
การเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมทางวินัย ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ท าหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสามัญ ประจ ากรม (อ.ก.พ. กรม)  
 


