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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงนำ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่ำ “ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“มลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ ” หมำยควำมว่ำ มลพิษที่เกิดจำกกำรเททิงหรือ
กำรรั่วไหลของนำมันหรือเคมีภัณฑ์ หรือกำรทิงสิ่งปนเปื้อนนำมันหรือเคมีภัณฑ์ลงสู่ทะเลหรือลำนำอื่น
“กำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกำรป้องกัน
และขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันหรือเคมีภัณฑ์ และกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมจำกมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมันหรือเคมีภัณฑ์
“แผนปฏิบัติกำร” หมำยควำมว่ำ แผนป้องกันมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
แผนขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ และแผนฟื้นฟูสภำพแวดล้อมจำกมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ ที่หน่วยปฏิบัติกำรจัดทำขึนโดยต้องสอดคล้องกับแผนจัดกำรมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ตำมระเบียบนี
“นำมัน” หมำยควำมว่ำ นำมันดิบตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียม แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
ก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว
“เคมีภัณฑ์” หมำยควำมรวมถึง สำรอันตรำยหรือสำรพิษที่รั่วไหลลงสู่ทะเลหรือลำนำอื่น
แล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์นำ
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หรือสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในทะเลหรือลำนำ ทังนี รวมถึงสำรที่มิใช่สำรพิษแต่เมื่อไหลลงสู่ทะเลหรือลำนำ
ในปริมำณมำกแล้วก่อให้เกิดมลพิษทำงนำ
“ศูนย์ประสำนงำน” หมำยควำมว่ำ ศูนย์ประสำนงำนเพื่อกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำก
นำมันและเคมีภัณฑ์
“หน่วยปฏิบัติกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมำยรองรับและดำเนินกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ตำมที่กำหนด
ในระเบียบนี
“หน่ วยงำนของรัฐ ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นของรัฐ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำก
นำมันและเคมีภัณฑ์” เรียกโดยย่อว่ำ “กจน.” ประกอบด้วย
(๑) นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร
(๒) รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร
(๓) กรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนำคม ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ผู้บัญชำกำรตำรวจ
แห่ งชำติ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชำติ อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ ง อธิ บ ดี ก รมท่ ำ อำกำศยำน อธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งำน อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลำง อธิ บ ดี
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อธิบดีกรมศุลกำกร อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมอุตุนิยมวิทยำ เลขำธิกำรศูนย์อำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล เจ้ำกรมอุทกศำสตร์
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้อำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และนำยกสมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อม
ของกลุ่มอุตสำหกรรมนำมันหรือผู้แทน
(๔) กรรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั งจำกผู้ ซึ่ ง มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ ย วชำญ และประสบกำรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น ำมั น เคมี ภั ณ ฑ์ สำรพิ ษ หรื อ สำรอั น ตรำย
เศรษฐกิจ กฎหมำย องค์กำรระหว่ำงประเทศ สื่อสำรมวลชน ประชำสัมพันธ์ หรือสิ่งแวดล้อม
จำนวนหกคน
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ให้อธิบดีกรมเจ้ำท่ำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำ
ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีกรมเจ้ำท่ำ ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของกองทัพเรือซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกผู้บัญชำกำรทหำรเรือ และข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์อำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเลซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำยจำกเลขำธิ ก ำรศู น ย์ อ ำนวยกำรรั ก ษำผลประโยชน์ ข องชำติ ท ำงทะเล
หน่วยงำนละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ข้อ ๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละสองปี
ในกรณี ที่ ก รรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จำกต ำแหน่ ง ก่ อ นครบวำระ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั ง
แทนตำแหน่งที่ว่ำงอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งได้แต่งตังไว้แล้วนัน เว้นแต่วำระ
ของกรรมกำรจะเหลื อ ไม่ ถึ งเก้ ำ สิ บ วัน จะไม่ ดำเนิ นกำรให้ มีผู้ ด ำรงต ำแหน่ง แทนตำแหน่ ง ที่ ว่ำงก็ไ ด้
และในกรณีนีให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
เมื่อครบกำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึนใหม่
ให้ ก รรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ้ น จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระนั นอยู่ ใ นต ำแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ ำ กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตังใหม่เข้ำรับหน้ำที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตังอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้
ข้อ ๗ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๖) นำยกรัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ควำมสำมำรถ
ข้อ ๘ องค์ประชุมและกำรประชุมของ กจน. ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ กจน. กำหนด
ข้อ ๙ ให้ กจน. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี
(๑) กำหนดนโยบำยและจัดทำแผนจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
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(๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรของหน่วยปฏิบัติกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนหลัก
ตำมแผนจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
(๓) ควบคุมและกำกับดูแลกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมัน และเคมีภัณฑ์ให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติกำร
(๔) ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ของหน่วย
ปฏิบัติกำร
(๕) ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรประเมิ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรขจั ด ครำบน ำมั น และเคมี ภั ณ ฑ์
และค่ำเสียหำยที่เกิดจำกมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
(๖) ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยปฏิบัติกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐได้รับบริจำคตำมข้อ ๒๒
(๗) เสนอคณะรัฐมนตรีในกำรจ่ำยเงินชดเชยควำมเสียหำยให้แก่บุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำย
จำกมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึนเนื่องจำกกำรขจัดมลพิษทำงนำ
เนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ตำมแผนปฏิบัติกำรหรือตำมกำรสั่งกำรของ กจน.
(๘) เร่งรัดและติดตำมผลกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
(๙) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ ๑๐ ให้ กจน. มีอำนำจแต่งตังคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือ
ตำมที่ กจน. มอบหมำย
องค์ประชุมและกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่ กจน. กำหนด
ข้อ ๑๑ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
และไม่อำจจัดให้มีกำรประชุม กจน. ได้ ประธำนกรรมกำรอำจใช้อำนำจตำมข้อ ๙ (๓) แทน กจน.
แล้วแจ้งให้ กจน. ทรำบโดยเร็ว
ข้อ ๑๒ ในกำรประชุมหำรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ กจน. อำจขอให้หน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่หน่วย
ปฏิบัติกำรตำมข้อ ๑๗ ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมหรือขอให้บุคคลใดชีแจงหรือแสดงควำมเห็นต่อ กจน. ได้
ข้อ ๑๓ แผนปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี
(๑) กำหนดรำยชื่อหน่ วยปฏิบัติกำรตำมข้อ ๑๗ เพื่อทำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
จัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมี ภัณฑ์ตำมแผนปฏิบัติกำร และในกรณีจำเป็นต้องมีหน่วย
สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงำนหลัก ให้กำหนดหน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ ๑๗ เป็นหน่วยสนับสนุน
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(๒) กำหนดหน้ำที่และอำนำจของหน่วยปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมัน
และเคมีภัณฑ์และขอบเขตควำมรับผิดชอบของหน่ วยปฏิบัติกำรแต่ละหน่วย โดยอำจกำหนดขันตอน
และวิธีกำรที่หน่วยปฏิบัติกำรต้องดำเนินกำรไว้ด้วยก็ได้
(๓) กำหนดวิธีกำรติดต่อสื่อสำรและกำรรับแจ้งเหตุ
(๔) กำรจัดหำอัตรำกำลัง สถำนที่ เครื่องมือ วัสดุ สำรเคมี ยำนพำหนะ และสิ่งอื่นที่จำเป็น
ในกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
(๕) กำหนดวิธีกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
(๖) ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและติ ด ตำมกำรจั ด กำรมลพิ ษ ทำงน ำเนื่ อ งจำกน ำมั น
และเคมีภัณฑ์
(๗) กำรดำเนินกำรใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
ข้อ ๑๔ เมื่อ กจน. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรของหน่วยปฏิบัติกำรแล้ว
ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยสนับสนุนซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐ
จัดทำคำขอตังงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณต่อไป
ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยสนับสนุน ซึ่งมิใช่
หน่วยงำนของรัฐจัดทำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
เสนอต่อ กจน. เพื่อทรำบ
ข้อ ๑๕ ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักหรือหน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วย
สนั บ สนุ น ในกำรขจั ด มลพิ ษ ทำงน ำเนื่ อ งจำกน ำมั น และเคมี ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ จ่ ำ ยจำกเงิ น
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของกรมเจ้ำท่ำเมื่อสินสุดภำรกิจแล้ว
ข้อ ๑๖ ให้กรมเจ้ำท่ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรของ กจน. และเป็นศูนย์ประสำนงำน
ในกำรขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์
ข้อ ๑๗ ให้หน่วยปฏิบัติกำรประกอบด้วยหน่วยงำน ดังต่อไปนี
(๑) กองทัพเรือ
(๒) กรมควบคุมมลพิษ
(๓) กรมเจ้ำท่ำ
(๔) กรมเชือเพลิงธรรมชำติ
(๕) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
(๖) กรมท่ำอำกำศยำน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๑ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

(๗) กรมธุรกิจพลังงำน
(๘) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๙) กรมศุลกำกร
(๑๐) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(๑๑) กรมอุตุนิยมวิทยำ
(๑๒) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(๑๓) ศูนย์อำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
(๑๔) กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
(๑๕) สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
(๑๖) สมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมนำมัน
(๑๗) หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
ให้ ก ำหนดรำยชื่ อ หน่ ว ยปฏิ บั ติก ำรที่ เ ป็น หน่ วยงำนหลั ก และหน่ว ยปฏิ บั ติก ำรที่ เ ป็ นหน่ ว ย
สนับสนุนไว้ในแผนจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ด้วย
ข้อ ๑๘ ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักตำมแผนจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมัน
และเคมีภัณฑ์ร่วมกันจัดทำแผนปฏิ บัติกำรให้สอดคล้องกับแผนจัดกำรมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมัน
และเคมีภัณฑ์ และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติด้วย
ข้อ ๑๙ ในกำรขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินและกำรฟื้นฟู
สภำพแวดล้อม ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยสนับสนุนดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
โดยเร็ว ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง ให้เลขำนุกำร กจน. แจ้ง กจน. เพื่อพิจำรณำโดยเร็ว
ข้อ ๒๐ ในกำรขจั ด มลพิ ษ ทำงน ำเนื่ อ งจำกน ำมั น และเคมี ภั ณ ฑ์ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น ให้ ห น่ ว ย
ปฏิบัติกำรตำมข้อ ๑๗ แต่งตังข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมปฏิ บัติงำนกับศูนย์ประสำนงำนและ
รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ก ำรให้ ห น่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ทรำบ พร้ อ มทั งให้ ก ำรสนั บ สนุ น ด้ ำ นผู้ เ ชี่ ย วชำญ
กำลังคน สถำนที่ เครื่องมือ วัสดุ สำรเคมี ยำนพำหนะ และสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรตำมที่ศูนย์ประสำนงำนร้องขอ
ให้ ศู น ย์ประสำนงำนรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรให้เลขำนุกำร
กจน. ทรำบทุกระยะ และให้เลขำนุกำร กจน. แจ้ง กจน. ทรำบโดยเร็ว
เมื่อกำรขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินตำมวรรคหนึ่งสินสุดลง
ให้ เลขำนุ กำร กจน. จัด ทำรำยงำนวิเครำะห์สำเหตุของกำรเกิด มลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและ
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เคมีภัณฑ์และกำรดำเนินกำรขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ของหน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ ๑๗
เสนอต่อ กจน.
ข้อ ๒๑ ในกำรขจัดมลพิษทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉินตำมข้อ ๒๐
วรรคหนึ่ ง ศู น ย์ ป ระสำนงำนอำจขอให้ บุคคลหรือ นิติบุค คลซึ่งมิใ ช่ หน่วยงำนของรั ฐช่ วยเหลือหรือ
สนับสนุนด้ำนผู้เชี่ยวชำญ กำลังคน สถำนที่ เครื่องมือ วัสดุ สำรเคมี ยำนพำหนะ และสิ่งอื่นที่จำเป็นได้
ให้หน่วยปฏิบัติกำรตำมข้อ ๑๗ (๑๗) หรือบุคคลซึ่งช่วยเหลือหรือสนับสนุนในกำรขจัดมลพิษ
ทำงนำเนื่องจำกนำมันและเคมีภัณฑ์ตำมวรรคหนึ่ง ได้รับค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นตำมหลักเกณฑ์ที่ กจน.
กำหนดตำมข้อ ๙ (๕)
ข้อ ๒๒ บรรดำเงิ น ที่ มี ผู้ ม อบให้ เ พื่ อ ใช้ ใ นกำรจั ด กำรมลพิ ษ ทำงน ำเนื่ อ งจำกน ำมั น และ
เคมีภัณฑ์ ให้หน่วยปฏิบัติกำรที่เป็นหน่วยงำนของรัฐนำไปใช้เพื่อกิจกำรตำมระเบียบนีโดยไม่ต้องนำส่งคลัง
เป็นรำยได้แผ่นดิน
ข้อ ๒๓ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี
ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

