
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมภีัณฑ์   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงน  ำ 
เนื่องจำกน  ำมัน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำ
เนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงน  ำ

เนื่องจำกน  ำมัน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี  
“มลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์”  หมำยควำมว่ำ  มลพิษที่เกิดจำกกำรเททิ งหรือ

กำรรั่วไหลของน  ำมันหรือเคมีภัณฑ์  หรือกำรทิ งสิ่งปนเปื้อนน  ำมันหรือเคมีภัณฑ์ลงสู่ทะเลหรือล ำน  ำอื่น 
“กำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์”  หมำยควำมว่ำ  กำรด ำเนินกำรป้องกัน 

และขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันหรือเคมีภัณฑ์  และกำรฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมจำกมลพิษทำงน  ำ
เนื่องจำกน  ำมันหรือเคมีภัณฑ์ 

“แผนปฏิบัติกำร”  หมำยควำมว่ำ  แผนป้องกันมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์  
แผนขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์  และแผนฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมจำกมลพิษทำงน  ำ
เนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์  ที่หน่วยปฏิบัติกำรจัดท ำขึ นโดยต้องสอดคล้องกับแผนจัดกำรมลพิษทำงน  ำ
เนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ตำมระเบียบนี  

“น  ำมัน”  หมำยควำมว่ำ  น  ำมันดิบตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียม  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
ก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว 

“เคมีภัณฑ์”  หมำยควำมรวมถึง  สำรอันตรำยหรือสำรพิษที่รั่วไหลลงสู่ทะเลหรือล ำน  ำอื่น  
แล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตมนุษย์  ทรัพย์สิน  และสิ่งแวดล้อม  หรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์น  ำ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๕



หรือสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในทะเลหรือล ำน  ำ  ทั งนี   รวมถึงสำรที่มิใช่สำรพิษแต่เมื่อไหลลงสู่ทะเลหรือล ำน  ำ
ในปริมำณมำกแล้วก่อให้เกิดมลพิษทำงน  ำ 

“ศูนย์ประสำนงำน”  หมำยควำมว่ำ  ศูนย์ประสำนงำนเพ่ือกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำก
น  ำมันและเคมีภัณฑ์   

“หน่วยปฏิบัติกำร”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนของรัฐ  หรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
ซึ่งมีกฎหมำยรองรับและด ำเนินกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ตำมที่ก ำหนด  
ในระเบียบนี  

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำก
น  ำมันและเคมีภัณฑ์”  เรียกโดยย่อว่ำ  “กจน.”  ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร 
(๓) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลำโหม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปลัดกระทรวงคมนำคม  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพลังงำน  
ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ  ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ  ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมเชื อเพลิงธรรมชำติ  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่ง  อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน  อธิบดีกรมบัญชีกลำง  อธิบด ี
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  อธิบดีกรมศุลกำกร  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  อธิบดี
กรมอุตุนิยมวิทยำ  เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  เจ้ำกรมอุทกศำสตร์  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  (องค์กำรมหำชน)  และนำยกสมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อม 
ของกลุ่มอุตสำหกรรมน  ำมันหรือผู้แทน   

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้   ควำมสำมำรถ   
ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน  ำมัน  เคมีภัณฑ์  สำรพิษ  หรือสำรอันตรำย   
เศรษฐกิจ  กฎหมำย  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  สื่อสำรมวลชน  ประชำสัมพันธ์  หรือสิ่งแวดล้อม   
จ ำนวนหกคน   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๕



ให้อธิบดีกรมเจ้ำท่ำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำ 
ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีกรมเจ้ำท่ำ  ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของกองทัพเรือซึ่งได้รับมอบหมำย 
จำกผู้บัญชำกำรทหำรเรือ  และข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเลซึ่งได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
หน่วยงำนละหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ข้อ ๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ   ให้ผู้ ได้รับกำรแต่งตั ง 

แทนต ำแหน่งที่ว่ำงอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้วนั น  เว้นแต่วำระ 
ของกรรมกำรจะเหลือไม่ถึงเก้ำสิบวันจะไม่ด ำเนินกำรให้มีผู้ด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงก็ได้    
และในกรณีนี ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ นใหม่  
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั นอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  อำจได้รับกำรแตง่ตั งอีกได ้ แต่จะด ำรงต ำแหนง่ 
ติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

ข้อ ๗ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ 

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๖) นำยกรัฐมนตรีให้ออก  เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่  มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อน

ควำมสำมำรถ 
ข้อ ๘ องค์ประชุมและกำรประชุมของ  กจน.  ให้เป็นไปตำมระเบียบที่  กจน.  ก ำหนด 
ข้อ ๙ ให้  กจน.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี  
(๑) ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ 
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(๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรของหน่วยปฏิบัติกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนหลัก
ตำมแผนจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์   

(๓) ควบคุมและก ำกับดูแลกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติกำร 

(๔) ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ของหน่วย
ปฏิบัติกำร   

(๕) ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยในกำรขจัดครำบน  ำมันและเคมีภัณฑ์    
และค่ำเสียหำยที่เกิดจำกมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์   

(๖) ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยปฏิบัติกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐได้รับบริจำคตำมข้อ  ๒๒ 
(๗) เสนอคณะรัฐมนตรีในกำรจ่ำยเงินชดเชยควำมเสียหำยให้แก่บุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำย

จำกมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์  หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นเนื่องจำกกำรขจัดมลพิษทำงน  ำ
เนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ตำมแผนปฏิบัติกำรหรือตำมกำรสั่งกำรของ  กจน.   

(๘) เร่งรัดและติดตำมผลกำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์   
(๙) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
ข้อ ๑๐ ให้  กจน.  มีอ ำนำจแต่งตั งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือ

ตำมที่  กจน.  มอบหมำย 
องค์ประชุมและกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่  กจน.  ก ำหนด 
ข้อ ๑๑ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจ ำเป็นต้องขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ 

และไม่อำจจัดให้มีกำรประชุม  กจน.  ได้  ประธำนกรรมกำรอำจใช้อ ำนำจตำมข้อ  ๙  (๓)  แทน  กจน.  
แล้วแจ้งให้  กจน.  ทรำบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๒ ในกำรประชุมหำรือกำรปฏิบัติหน้ำที่  กจน.  อำจขอให้หน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่หน่วย
ปฏิบัติกำรตำมข้อ  ๑๗  ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมหรือขอให้บุคคลใดชี แจงหรือแสดงควำมเห็นต่อ  กจน.  ได้ 

ข้อ ๑๓ แผนปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี  
(๑) ก ำหนดรำยชื่อหน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ  ๑๗  เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำร

จัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ตำมแผนปฏิบัติกำร  และในกรณีจ ำเป็นต้องมีหน่วย
สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงำนหลัก  ให้ก ำหนดหน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ  ๑๗  เป็นหน่วยสนับสนุน 
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(๒) ก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมัน
และเคมีภัณฑ์และขอบเขตควำมรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติกำรแต่ละหน่วย  โดยอำจก ำหนดขั นตอน
และวิธีกำรที่หน่วยปฏิบัติกำรต้องด ำเนินกำรไว้ด้วยก็ได้ 

(๓) ก ำหนดวิธีกำรติดต่อสื่อสำรและกำรรับแจ้งเหตุ 
(๔) กำรจัดหำอัตรำก ำลัง  สถำนที่  เครื่องมือ  วัสดุ  สำรเคมี  ยำนพำหนะ  และสิ่งอื่นที่จ ำเปน็

ในกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์   
(๕) ก ำหนดวิธีกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์   
(๖) ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและติดตำมกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมัน  

และเคมีภัณฑ์   
(๗) กำรด ำเนินกำรใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ 
ข้อ ๑๔ เมื่อ  กจน.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรของหน่วยปฏิบัติกำรแล้ว   

ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยสนับสนุนซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐ 
จัดท ำค ำขอตั งงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณต่อไป 

ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยสนับสนุน  ซึ่งมิใช่
หน่วยงำนของรัฐจัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์
เสนอต่อ  กจน.  เพื่อทรำบ   

ข้อ ๑๕ ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักหรือหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วย
สนับสนุนในกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินให้จ่ำยจำกเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรมเจ้ำท่ำเมื่อสิ นสุดภำรกิจแล้ว   

ข้อ ๑๖ ให้กรมเจ้ำท่ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรของ  กจน.  และเป็นศูนย์ประสำนงำน 
ในกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ 

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยปฏิบัติกำรประกอบด้วยหน่วยงำน  ดังต่อไปนี  
(๑) กองทัพเรือ 
(๒) กรมควบคุมมลพิษ 
(๓) กรมเจ้ำท่ำ 
(๔) กรมเชื อเพลิงธรรมชำติ 
(๕) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
(๖) กรมท่ำอำกำศยำน 
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(๗) กรมธุรกิจพลังงำน 
(๘) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๙) กรมศุลกำกร 

(๑๐) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
(๑๑) กรมอุตุนิยมวิทยำ 
(๑๒) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
(๑๓) ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
(๑๔) กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 
(๑๕) ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  (องค์กำรมหำชน) 
(๑๖) สมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน  ำมัน 
(๑๗) หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
ให้ก ำหนดรำยชื่อหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วย

สนับสนุนไว้ในแผนจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ด้วย 
ข้อ ๑๘ ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักตำมแผนจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมนั

และเคมีภัณฑ์ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับแผนจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมัน 
และเคมีภัณฑ์  และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติด้วย 

ข้อ ๑๙ ในกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินและกำรฟ้ืนฟู
สภำพแวดล้อม  ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยสนับสนุนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
โดยเร็ว  ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง  ให้เลขำนุกำร  กจน.  แจ้ง  กจน.  เพื่อพิจำรณำโดยเร็ว 

ข้อ ๒๐ ในกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินให้หน่วย
ปฏิบัติกำรตำมข้อ  ๑๗  แต่งตั งข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมปฏิบัติงำนกับศูนย์ประสำนงำนและ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ  พร้อมทั งให้กำรสนับสนุนด้ำนผู้เชี่ยวชำญ  
ก ำลังคน  สถำนที่  เครื่องมือ  วัสดุ  สำรเคมี  ยำนพำหนะ  และสิ่งอื่นที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏิบัติกำรตำมที่ศูนย์ประสำนงำนร้องขอ 

ให้ศูนย์ประสำนงำนรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรให้เลขำนุกำร  
กจน.  ทรำบทุกระยะ  และให้เลขำนุกำร  กจน.  แจ้ง  กจน.  ทรำบโดยเร็ว   

เมื่อกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินตำมวรรคหนึ่งสิ นสุดลง  
ให้เลขำนุกำร  กจน.  จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์สำเหตุของกำรเกิดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและ
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เคมีภัณฑ์และกำรด ำเนินกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ของหน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ  ๑๗   
เสนอต่อ  กจน. 

ข้อ ๒๑ ในกำรขจัดมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินตำมข้อ   ๒๐  
วรรคหนึ่ง  ศูนย์ประสำนงำนอำจขอให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงำนของรัฐช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนด้ำนผู้เชี่ยวชำญ  ก ำลังคน  สถำนที่  เครื่องมือ  วัสดุ  สำรเคมี  ยำนพำหนะ  และสิ่งอื่นที่จ ำเป็นได้ 

ให้หน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ  ๑๗  (๑๗)  หรือบุคคลซึ่งช่วยเหลือหรือสนับสนุนในกำรขจัดมลพิษ
ทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและเคมีภัณฑ์ตำมวรรคหนึ่ง  ได้รับค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นตำมหลักเกณฑ์ที่   กจน.  
ก ำหนดตำมข้อ  ๙  (๕) 

ข้อ ๒๒ บรรดำเงินที่มีผู้มอบให้เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรมลพิษทำงน  ำเนื่องจำกน  ำมันและ
เคมีภัณฑ์  ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนของรัฐน ำไปใช้เพ่ือกิจกำรตำมระเบียบนี โดยไม่ต้องน ำส่งคลัง 
เป็นรำยได้แผ่นดิน 

ข้อ ๒๓ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี  
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  7  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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