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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ล อํ านวยการ
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้มี
หน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ด้านการจัดการมลพิษ
(๒) เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกําเนิด
(๓) จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ และมาตรการในการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ
(๕) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมายเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย
สารอันตราย คุณภาพน้ํา อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
(๖) ประสานเพื่อให้มีการดําเนินการฟื้นฟู ระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่
ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ
(๗) ให้ความช่วยเหลือและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
(๘) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ
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(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
(๑๐) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ด้านการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๔) กองจัดการคุณภาพน้ํา
(๕) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(๖) กองตรวจมลพิษ
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ ในกรมควบคุมมลพิ ษ ให้ มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทํ าหน้าที่ หลักในการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมี
หน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมควบคุ ม มลพิ ษ ให้ มี ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก ใน
การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานสารบรรณ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในกรม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกฎหมาย มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม
(๖) อบรม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษแก่ภาครัฐ
และเอกชน
(๗) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(๘) ดําเนิ น การเรียกค่าเสีย หายหรือ ค่ าสิน ไหมทดแทนจากแหล่ งกําเนิ ดมลพิ ษ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็น เพื่อจัดทํ านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
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(๒) จั ด ทํ า แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการจั ด การมลพิ ษ ประสานการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
(๓) จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
การแก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสียและสารอันตราย
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ ด้านการจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้ในการลดมลพิษ
หรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และดําเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสียและสารอันตราย
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองจัดการคุณภาพน้ํา มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ํา
(๒) จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษทางน้ํา
(๓) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูแหล่งน้ําที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา
และประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ํา
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ํา
(๕) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และจัดทํารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ํา
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ํา
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และดําเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ํา
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๒) จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๓) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ และประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ
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(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และจัดทํารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษ
ทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๖) พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ และวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมในการลดมลพิ ษ
ทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และดําเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทือน
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองตรวจมลพิษ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(๒) บั ง คั บ การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(๓) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสนับสนุนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(๕) รวบรวม จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและที่เกี่ยวเนื่องของแหล่งกําเนิด
มลพิษต่อสาธารณะ
(๖) ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน
ในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
(๗) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ด้ า นมลพิ ษ และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่ ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชน
(๘) สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น ความร่ ว มมื อ ในการกํ า กั บ ดู แ ลด้ า นมลพิ ษ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ศู น ย์ อํ า นวยการในการดํ า เนิ น การตามมาตรการควบคุ ม มลพิ ษ
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๑ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํ านโยบายและแผนการจัด การมลพิ ษ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายและแผนการส่ งเสริม
และรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และแผนจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามประเมินผล
(๒) จัดทํานโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) ประสานและให้ คํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ลดและขจั ด มลพิ ษ ใน
เขตควบคุมมลพิษ
(๔) ดําเนินการเพื่อกําหนดเขตและติดตามผลการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
(๕) สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการป้องกัน
และแก้ไขภาวะมลพิษ
(๗) จัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
(๘) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ และงานประสาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
มลพิษตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิ บั ติ งานในส่ว นที่ เกี่ ยวกับ ความร่วมมื อ กับ องค์ กรระหว่างประเทศและต่ างประเทศ
ในการดําเนินการร่วมด้านมลพิษ
(๑๐) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ นโยบายและแผนของกรม การวิ เคราะห์ แ ผนงานและโครงการ
และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม ในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
(๓) กําหนดมาตรฐานในการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษและมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศมลพิ ษ ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การบริหารจัดการมลพิษ
(๖) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตามแนวทางรัฐบาล
(๗) พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ
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(๘) สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารของกรม
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) เสนอความเห็ น ในการกํ าหนดเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการป้ อ งกั น มลพิ ษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด รูปแบบ ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๔) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ให้ คํ าปรึก ษา แนะนํ า และเผยแพร่อ งค์ ค วามรู้
ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ประสานและดําเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ
(๗) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
(๘) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๙) ให้คําปรึกษา และแนะนําวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอํานาจของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

