บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำยและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรใช้สำรระเหย ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของส่วนรำชกำรใดในสังกัดของกรมโดยเฉพำะ
2. จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีปฏิบัติ คู่มือ และเอกสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยและสำรระเหย เพื่อป้องกันอันตรำยและผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
3. จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย และรายงานสถานการณ์วตั ถุอนั ตรายเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย
4. กากับดูแล และตรวจติดตามการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกีย่ วกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการผลิต การนาเข้า การนาผ่าน การส่งออก การมี ไว้ในครอบครอง การนากลับเข้ามาและการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย
5. เป็นหน่วยงำนกลำงของประเทศในกำรติดต่อ ประสำน เจรจำต่อรองกับองค์กำรหรือหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศด้ำนวัตถุอนั ตรำย รวมทั้งเสนอควำมเห็นหรือทำข้อตกลงและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณี
ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
6. ดำเนินกำรเกีย่ วกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวัตถุอนั ตรำย
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่ได้รบั มอบหมำย
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 10 กลุ่ม 2 ศูนย์

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 8
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC) และงำนธุรกำร
ทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน รวบรวมปัญหำอุปสรรค
นำเสนอข้อคิดเห็นและวิธกี ำรแก้ไข
4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
5. รับใบแจ้งและคำขอตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย งำนบันทึกข้อมูล
สำหรับจัดทำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
6. ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรจัดทำ ใบแจ้งและคำขอกำรรับเรือ่ งรำวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับวัตถุอันตรำย กำรออกเลขทะเบียนวัตถุอนั ตรำย
7. จัดทำและจัดเก็บแฟ้มทะเบียนประวัตสิ ถำนประกอบกำรวัตถุอนั ตรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำย
8. จัดเก็บค่ำธรรมเนียมและรับชำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวัตถุอนั ตรำย
9. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอนั ตราย 1

ขรก. 49
พรก. 4
ลจป. ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำน นำกลับเข้ำมำหรือส่งกลับ
ออกไป และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรำยชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4
2. กำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต
3. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอนุญำตวัตถุอนั ตรำย
4. กำกับและสอบทำนกำรรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้ำ / ผู้ส่งออก ออกจำก
ด่ำนศุลกำกร รวมทั้งกำรนำผ่ำนวัตถุอนั ตรำย กำรนำกลับเข้ำมำและกำรส่งกลับ
ออกไป
5. กำรให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรือ่ งกฎระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติ และ
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำยและสำรระเหย
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่)

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอนั ตราย 2

ขรก. 3
พรก. 2
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำน นำกลับเข้ำมำหรือส่งกลับ
ออกไป และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรำยชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4
2. กำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต
3. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอนุญำตวัตถุอนั ตรำย
4. กำกับและสอบทำนกำรรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้ำ / ผู้ส่งออก ออกจำก
ด่ำนศุลกำกร รวมทั้งกำรนำผ่ำนวัตถุอนั ตรำย กำรนำกลับเข้ำมำและกำรส่งกลับ
ออกไป
5. กำรให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรือ่ งกฎระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติ และ
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำยและสำรระเหย
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

กลุ่มกากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสถำนที่ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำต
ผลิต นำเข้ำ ส่งออก และกำรมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุ
อันตรำย ตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำกำรอนุญำต
2. ตรวจกำรทั่วไปเพื่อให้ผู้ประกอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำยและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญำต
3. ตรวจสอบกำรดำเนินกำรทั่วไปของสถำนประกอบธุรกิจ
อุตสำหกรรมเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยและเสนอแนะเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้จำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
4. ตรวจเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุกรณีร้องเรียนหรือร้องทุกข์
เกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำยและสำรระเหย
5. พิจำรณำสั่งกำรให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรมเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรำยปฏิบัติให้ถูกต้อง
6. พิจำรณำเสนอดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม
เกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำยทีก่ ระทำผิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริการงานทะเบียนด้านวัตถุอันตราย

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรำย รวมทั้งกำรพิจำรณำกรณีวตั ถุอันตรำย
ที่ได้รับยกเว้นกำรขึน้ ทะเบียน และกำรเพิกถอนทะเบียน
2. กำรพิจำรณำขึน้ ทะเบียนภำรชนะบรรจุวตั ถุอันตรำยและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำชนะบรรจุวตั ถุอันตรำย ประกอบกำรขึ้นทะเบียน
3. กำรพิจำรณำขึน้ ทะเบียนผู้เชี่ยวชำญ หรือบุคลำกรเฉพำะ ดำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ตำมมำตรำ 20(1) (2) แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอนั ตรำย พ.ศ. 2535 เช่น
กำรเก็บรักษำ ฉลำก หรือกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรำย เพื่อกำรควบคุม
ป้องกัน บรรเทำ หรือระงับเหตุอันตรำยที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. ศึกษำวิเครำะห์และทบทวนข้อมูลกำรขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรำย ภำชนะบรรจุ
วัตถุอันตรำย ผู้เชี่ยวชำญหรือบุคลำกรเฉพำะที่รบั ขึ้นทะเบียน
5. กำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต
6. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอนุญำตวัตถุอนั ตรำย
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกากับวัตถุอันตราย

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดทำร่ำงกฎ ระเบียบ มำตรฐำนกำรควบคุม
กำกับดูแลวัตถุอันตรำย
2. ให้คำปรึกษำ เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติและกำรดำเนินกำร
ต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำยและสำรระเหย
3. จัดทำคู่มือ เอกสำรวิชำกำร และมำตรฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
4. ยกระดับผู้ประกอบกำรธุรกิจให้มีมำตรฐำนโดยให้เอกชนมีระบบและบุคลำกรที่
เชี่ยวชำญดำเนินกำรควบคุม กำรผลิต และกำรเก็บรักษำซึ่งวัตถุอนั ตรำยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำย โดยกำรกำหนดคุณสมบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ผู้เชี่ยวชำญหรือบุคลำกรเฉพำะให้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ตำมมำตรำ 20 (1) (2)
แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535
5. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล จัดทำหลักสูตร ข้อสอบกลำง และควบคุมให้มีกำรจัด
ฝึกอบรมที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
6. กำหนดคุณสมบัติ วิทยำกร สื่อกำรสอน และกำรให้กำรรับรองและกำกับดูแล
สถำนฝึกอบรมผู้เชี่ยวชำญหรือบุคลำกรเฉพำะ
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

กลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย

ขรก. 3
พรก. 1
ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยและ
คณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ภำยใต้คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย
2. วิเครำะห์และเสนอแนวทำงในกำรควบคุมกำกับดูแลวัตถุอันตรำยของ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐต่อคณะกรรมกำรวัตถุ
อันตรำย
3. ประสำน ติดตำม สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย แผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรกำกับดูแลวัตถุอันตรำย รวมถึงแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรกำกับดูแล
วัตถุอันตรำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำย
ว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
4. ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดทำร่ำงกฎ ระเบียบ
มำตรฐำนกำรควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรำย
5. ให้คำแนะนำปรึกษำและหรือข้อแนะนำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกฎระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.
2535
6. จัดทำแผนกำรควบคุม กำกับ ดูแลวัตถุอันตรำยของหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย โดยกำรศึกษำ รวบรวม
ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับตำมที่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบเสนอ และพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
ร่ำงกฎหมำย กฎระเบียบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และเป็นสำกล
7. ประสำนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำง
แผนกำรประชุม และจัดกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร
เร่งรัดและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมติที่ประชุม
8. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

ศูนย์ข้อมูลและการจัดการ
วัตถุอันตราย
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย แผนปฏิบัติกำรในกำร
กำกับดูแลวัตถุอันตรำย และรำยงำนสถำนกำรณ์วัตถุอันตรำยของ
ประเทศ
2. จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์วัตถุอันตรำยของประเทศ
3. พิจำรณำตอบข้อหำรือของผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/
ผลิตภัณฑ์ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
4. ให้คำปรึกษำ แนะนำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535
5. ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น กำหนดชื่อและชนิดของวัตถุอันตรำยทำงอุตสำหกรรม
ที่จะควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
6. จัดทำบัญชีสำรเคมีแห่งชำติ (National Chemical Inventory)
7. ดำเนินกำรให้มีกำรประเมินผลข้อมูลสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
จำกบัญชีสำรเคมีแห่งชำติ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในกำรเฝ้ำระวังและ
กำรควบคุมสำรเคมีและวัตถุอันตรำยในประเทศให้มีควำมปลอดภัย
8. ดำเนินกำรให้มีกำรศึกษำ พัฒนำ และจัดทำหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด มำตรกำร มำตรฐำน ในกำรประเมินควำมเสี่ยง วัตถุ
อันตรำยในภำคอุตสำหกรรมรวมถึงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และมีควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

9. ทำหน้ำที่ศูนย์กลำงข้อมูลวัตถุอันตรำยของหน่วยงำนรับผิดชอบ
ภำยใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย
10. เป็นหน่วยงำนกลำงสำหรับกำรรับและส่งต่อคำขอแบบเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว (Hazardous Substances Single Submission: HSSS)
ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบภำยใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย
11. ปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงข้อมูลของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมและหน่วยงำนรับผิดชอบอื่นภำยใต้ พ.ร.บ. วัตถุ
อันตรำย กับระบบ National Single Window และระบบ ASEAN
Single Window
13. ประสำนงำนในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรำยกับส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งจำกภำคเอกชน เพื่อรวบรวมและให้บริกำรข้อมูลทุก
ชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
14. ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำและ
พัฒนำฐำนข้อมูลวัตถุอันตรำยและข้อมูลควำมปลอดภัยของวัตถุ
อันตรำยที่ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย เพื่อใช้ประโยชน์
ในกำรควบคุม ป้องกันบรรเทำหรือระงับอันตรำยจำกวัตถุอันตรำย
15. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นหน่วยงำนระดับชำติ (National Authority) ของประเทศตำมข้อกำหนดในอนุสัญญำ ห้ำมอำวุธเคมี
(Chemical Weapons Convention : CWC) ประสำนกับองค์กำรห้ำมอำวุธเคมีและรัฐภำคีอื่นๆ ในกำร
ดำเนินกำรตำมพันธกรณีและข้อกำหนด
2. เสนอแนะนโยบำย วำงแผนและกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ สำหรับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพันธกรณีและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ของอนุสัญญำห้ำม อำวุธเคมี รวมทั้งข้อมติองค์กำรสหประชำชำติดำ้ นควำมมั่นคงที่เกีย่ วข้อง
3. เป็นศูนย์ประสำนงำนแห่งชำติ (National Focal Point) ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภำยในประเทศ ในกำรดำเนินกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อกำหนดและพันธกรณีของอนุสัญญำห้ำมอำวุธเคมี
4. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประสำนงำนแห่งชำติเพือ่ กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมอนุสัญญำว่ำด้วย
กำร ห้ำมอำวุธเคมี คณะอนุกรรมกำรตรวจกำรแปล และคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย
5. เป็นผู้แทนประเทศในกำรรับกำรตรวจพิสูจน์ยืนยัน (Verification) จำกองค์กำรห้ำมอำวุธเคมี
6. จัดทำข้อมูล/ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ กำหนดแนวทำงและท่ำทีของผู้แทนไทย ในกำรประชุม
เพื่อพิจำรณำข้อตกลงต่ำงๆ ในแนวทำงที่ประเทศจะได้รบั ประโยชน์สูงสุด
7. เป็นผู้แทนหน่วยงำน/ประเทศเข้ำร่วมประชุมรัฐภำคีและกำรประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมข้อตกลงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำคและนำนำชำติ
8. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกำรสัมมนำและจัดทำเอกสำรวิชำกำร เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและผู้สนใจได้ทรำบ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ
9. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
แบ่งหน่วยงำนภำยในออกเป็น 2 ด้ำน คือ กำรประสำนงำนด้ำนอำวุธเคมี และงำนกำกับด้ำนอำวุธเคมี

กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อม

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นหน่วยงำนกำกับดูแลภำยใต้อนุสัญญำและพิธีสำรต่ำง ๆ เช่น อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งพิธีสำรเกียวโต อนุสัญญำสหประชำชำติปี 1988 ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสำท อนุสัญญำรอดเตอร์ดมั ว่ำด้วยกระบวนกำรแจ้งข้อมูลสำรเคมีล่วงหน้ำสำหรับสำรเคมีอันตรำยและ
กำรป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บำงชนิดในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และอนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษตกค้ำงที่
ยำวนำน และพิธีสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กำหนดนโยบำย แผนงำน มำตรกำร
ต่ำง ๆ สำหรับกำรปฏิบัติกำรตำมข้อตกลง
3. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรเพือ่ กำรปฏิบัติตำมพันธกรณี ตลอดจนประเมินผลข้อดีขอ้ เสียและผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรจัดทำข้อตกลงหรือข้อบังคับต่ำง ๆ
4. จัดทำข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำตอบรับข้อตกลงหรือตอบปฏิเสธข้อตกลงต่ำง ๆ ในแนวทำงที่ประเทศ
จะได้รับประโยชน์สูงสุด
5. จัดทำข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อเสนอผู้บริหำรกำหนดเป็นแนวทำงและท่ำทีของผู้แทนประเทศไทย ในกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำตัดสินและร่ำงข้อตกลงพหุภำคี
6. จัดทำควำมตกลงระดับทวิภำคี พหุภำคี และระดับภูมิภำค เสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำเป็นผู้แทนหน่วยงำน/ประเทศเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำคและนำนำชำติ
7. ร่วมจัดประชุมเพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำทั้งในระดับภูมภิ ำคและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งเป็น
เจ้ำภำพในกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
8. ดำเนินกำร/ร่วมกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดกำรสัมมนำและจัดทำเอกสำรวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและผู้สนใจได้ทรำบ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ
9. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (ต่อ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศด้านสารเคมี

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ติดต่อ ประสำน จัดทำแนวทำง ท่ำทีเพื่อเจรจำต่อรองกับองค์กำรหรือหน่วยงำน
ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเสนอควำมเห็นหรือทำข้อตกลงและดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
พันธกรณี ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ จัดทำยุทธศำสตร์ในเชิงรุก กำหนดนโยบำย แผนงำน
มำตรกำรต่ำงๆ สำหรับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงควำมร่วมมือและกฎระเบียบระหว่ำง
ประเทศ
3. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำร รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรทำข้อตกลง ควำมร่วมมือ และกฎระเบียบระหว่ำงประเทศ
4. ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสัมพันธ์กบั ประเทศต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ
ในระดับภูมิภำค อนุภูมิภำค และในระดับทวิภำคี เช่น ESCAP APEC ASEAN
เป็นต้น
5. ดำเนินงำนเรื่ององค์กรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรด้ำนกำรค้ำและ
สิ่งแวดล้อม ควำมตกลงทำงด้ำนอุปสรรคทำงด้ำนเทคนิคต่อกำรค้ำขององค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO)
6. ประชุมระหว่ำงประเทศทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยที่จัดขึ้นในกรอบ
สหประชำชำติ กำรกำหนดกฎระเบียบของต่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม
ของไทย ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ภำคอุตสำหกรรม
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน

ขรก. 3
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในฐำนะหน่วยงำนผู้มีอำนำจและหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของอนุสัญญำเวียนนำและพิธสี ำร
มอนทรีออล
2. ศึกษำ ติดตำมงำนนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพหุภำคี (Executive Committee of the
Multilateral Fund) ซึ่งเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติเงิน ช่วยเหลือโครงกำรเพื่อกำรลดและเลิกใช้สำรทำลำยชั้น
บรรยำกำศโอโซนของประเทศภำคีสมำชิก เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำโครงกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกองทุน
ดังกล่ำวของประเทศไทยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและภำคอุตสำหกรรมของไทยได้ประโยชน์สูงสุด
3. ค้นคว้ำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล กฎ ระเบียบ กฎหมำย ทำงด้ำนกำรควบคุม กำกับ ดูแล และ
เทคโนโลยีทดแทนของสำรทำลำยชั้นบรรยำกำศโอโซน ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้สำรดังกล่ำวของกลุ่มประเทศ
หรือประเทศต่ำงๆ ประเทศคู่ค้ำ-คู่แข่งอื่นๆ รวมทั้งขององค์กำรระหว่ำงประเทศ กับข้อมูลของประเทศไทย
เพื่อเป็นข้อมูลวิชำกำรแก่ผู้ประกอบกำร ผู้นำเข้ำ และผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้สำรทำลำยชั้นบรรยำกำศ
โอโซน
4. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อกำร
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรลดและ เลิกใช้สำรทำลำยชั้นบรรยำกำศโอโซน
5. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยเพือ่ กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพิธีสำร
มอนทรีออล เป็นคณะทำงำนเพื่อดำเนินกำรลดและเลิกใช้สำรทำลำยชัน้ บรรยำกำศโอโซนตำมกำหนดเวลำ
ในแผนแห่งชำติ
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

