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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร หน้าที่และอํานาจ
และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ
โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ วิธีดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษในปัจจุบัน รวมทั้งให้เป็นไป
ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อํานาจหน้าที่
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน และสถานที่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ลงวั น ที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๒ กรมควบคุมมลพิษมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ด ทํ า นโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการจัดการมลพิษ
(๒) เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกําเนิด
(๓) จั ด ทํ า แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการจั ด การมลพิ ษ และมาตรการ
ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ
(๕) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมายเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย
สารอันตราย คุณภาพน้ํา อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
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(๖) ประสานเพื่อ ให้มีการดําเนินการฟื้ นฟู. ระงั บเหตุ ที่อาจเป็ นอันตรายจากมลพิ ษ
ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ
(๗) ให้ความช่วยเหลือและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
(๘) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
(๑๐) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ด้านการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ การแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ มีดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๔) กองจัดการคุณภาพน้ํา
(๕) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(๖) กองตรวจมลพิษ
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(๑๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โดยหน่วยงานตาม (๑๐) และ (๑๑) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ข้อ ๔ หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ มีดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
ก. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานสารบรรณ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
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ข. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการ
ของกรม
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กองกฎหมาย
ก. ดําเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค. ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
ง. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ย บ และคํ า สั่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จ. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา.งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม
ฉ. อบรม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
แก่ภาครัฐและเอกชน
ช. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ซ. ดํา เนิ น การเรี ย กค่ า เสี ย หายหรื อ ค่ า สิน ไหมทดแทนจากแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ฌ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๓) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ก. เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ดทํ า นโยบายและแผนการส่ ง เสริ มและรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ข. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
ค. จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสีย
และสารอันตราย
ง. เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
จ. ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ ด้านการจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
ฉ. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้
ในการลดมลพิษหรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย
ช. เสนอแนะ ร่วมมือ และดําเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสีย
และสารอันตราย
ซ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กองจัดการคุณภาพน้ํา
ก. เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ดทํ า นโยบายและแผนการส่ ง เสริ มและรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ํา
ข. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางน้ํา
ค. ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูแหล่งน้ําที่ได้รับผลกระทบ
จากมลพิษทางน้ําและประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ํา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ง
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
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เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ํา
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และจัดทํารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ํา
พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ํา
เสนอแนะ ร่วมมือ และดําเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ํา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ก. เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ดทํ า นโยบายและแผนการส่ ง เสริ มและรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ข. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ค. ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ และประเมิน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ
ง. เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทือน
จ. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และจัดทํารายงานสถานการณ์
ด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ฉ. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษ
ทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ช. เสนอแนะ ร่วมมือ และดําเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ซ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๖) กองตรวจมลพิษ
ก. ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข. บังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
ค. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสนับสนุน
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง. พัฒนาระบบ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการควบคุมมลพิษ
จ. รวบรวม จั ด ทํ า และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นมลพิ ษ และที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
ของแหล่งกําเนิดมลพิษต่อสาธารณะ
ฉ. ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน
และประชาชนในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
ช. เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ว่า ด้ วยการส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่งชาติ ด้ า นมลพิษ และกฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ซ. สนับสนุนและดําเนินความร่วมมือในการกํากับดูแลด้านมลพิษกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ฌ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อํานวยการในการดําเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษ
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
ญ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รบั มอบหมาย
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ก. จัดทํานโยบายและแผนการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งติดตามประเมินผล
ข. จัดทํานโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ค. ประสานและให้คําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ
ง. ดําเนินการเพื่อกําหนดเขตและติดตามผลการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
จ. สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉ. เสนอความเห็ น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรการทางเศรษฐศาสตร์ แ ละการค้ า
ในการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ
ช. จัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
ซ. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และงานประสาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฌ. ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ
ในการดําเนินการร่วมด้านมลพิษ
ญ. ดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรม การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ
และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ฎ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรมในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
ค. กํ า หนดมาตรฐานในการจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นมลพิ ษ และมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จ. พัฒนาระบบสารสนเทศมลพิษ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการมลพิษ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ฉ. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตามแนวทางรัฐบาล
ช. พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ
ซ. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสาร
ของกรม
ฌ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
ก. พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. เสนอความเห็นในการกําหนดเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ค. ศึ ก ษาและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แนวคิ ด รู ป แบบ ด้ า นการป้ อ งกั น มลพิ ษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ง. พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จ. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฉ. ประสานและดําเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ
ช. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
ซ. พั ฒ นาระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพวิ ธี ก ารทดสอบของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐาน
ฌ. ให้คําปรึกษา และแนะนําวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม
ญ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๑๐) กลุ่มตรวจสอบภายใน
ก. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
ข. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม
ข. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม
ค. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดกรม
ง. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๕ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ ส่วนสื่อสารองค์กร สํานักงานเลขานุการกรม
ชั้ น ๑ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิ น ๗ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๒๐๗๐-๒๐๗๒ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๕๑๐๘ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๕๕/ เว็ บ ไซต์ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
www.pcd.go.th สายด่วน ๑๖๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประลอง ดํารงค์ไทย
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

