
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 

ว่าดว้ยการปฏิบตัิงานของศนูย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล   
ศูนย์อํานวยการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลภาค   

และศนูย์อํานวยการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลจังหวดั 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.)    
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  (ศรชล.ภาค)  และศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด  (ศรชล.จังหวัด)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๓  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรกัษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลว่าด้วยการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  และศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเลจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เพ่ือให้การวิเคราะห์ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการอํานวยการ

และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  ศรชล.  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่  
ที่มีตามมาตรา  ๒๗  จึงให้  ศรชล.  ศรชล.ภาค  และ  ศรชล.จังหวัด  พิจารณาจาก  ๓  ส่วนสําคัญ  ดังนี ้

  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
  ๓.๒ สถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่ทางทะเลของประเทศไทยตามแผนความมั่นคง

แห่งชาติทางทะเล 
  ๓.๓ แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ในการแสวงหาประโยชน์จากทะเล   
ข้อ ๔ ในการสับเปลี่ยนกําลังของ  ศรชล.  ศรชล.ภาค  และ  ศรชล.จังหวัด  ให้มีวงรอบ  ดังนี้ 
  ๔.๑ วงรอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างของ  ศรชล.  โดยการบริหาร 

กําลังพลของ  ศรชล.  กําหนดให้บุคลากรใน  ศรชล.  จากหน่วยงานของรัฐ  ๖  หน่วยงาน  (กองทัพเรือ  
กองบังคับการตํารวจน้ํา  กรมเจ้าท่า  กรมประมง  กรมศุลกากร  และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง)  และจากหน่วยงานอื่นของรัฐหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่คราวละ  ๑ - ๒  ปี  หรือตามที่ 
คณะกรรมการบริหาร  ศรชล.  กําหนด  ทั้งนี้  รายละเอียดให้ปฏิบัติตามคําสั่งศูนย์อํานวยการรักษา

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรื่อง  การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน  และอัตรากําลังของ 
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  ๔.๒ วงรอบของยานพาหนะของ  ศรชล.  ให้หน่วยงานของรัฐ  ๖  หน่วยงานใน   
ศรชล.  จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใน  ศรชล.  คราวละไม่เกิน  ๑  ปี  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   ๔.๒.๑ หน่วยงานของรัฐ  ๖  หน่วยงานใน  ศรชล.  เตรียมเรือประเภทต่าง ๆ  
และ/หรืออากาศยาน  และ/หรืออากาศยานไร้คนขับ  ตามความเหมาะสม  หรือตามที่  ศรชล.  ร้องขอ 

   ๔.๒.๒ ศรชล.  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ  ในการปฏิบัติภารกิจ  รวมถึงค่าซ่อมบํารุงฉุกเฉินของเรือ  
และ/หรืออากาศยาน  และ/หรืออากาศยานไร้คนขับ 

  ๔.๓ การบูรณาการในการปฏิบัตงิานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานของรัฐ  ๖  หน่วยงาน
ใน  ศรชล.  ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลว่าด้วยการดําเนินการเพ่ือให้มีการบูรณาการ  ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๕ การปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจของ  ศรชล.  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๗   
วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ เพ่ือรองรับการอํานวยการและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  ศรชล.  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่มีตามมาตรา  ๒๗  จึงกําหนด  “ระดับความร้ายแรง
ของภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”  ให้มี  ๓  ระดับ  ดังนี้ 

  ๖.๑ ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าเตือน  หมายความถึง  
สถานการณ์ที่ภัยคุกคามทางทะเลมีโอกาสเกิดขึ้น  หรือจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หรือความมั่นคงของชาติทางทะเล  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เหมาะสมขั้นต่ําตลอดเวลา  ทั้งเรือประเภทต่าง  ๆ   
ท่าเทียบเรือ  กิจการท่าเรือ  ที่จอดเรือ  ท่ารับส่งสินค้า  ท่ารับส่งคนโดยสาร  ท่าเทียบเรือประมง   
กิจการแพปลา  และพ้ืนที่หรือสถานที่  ตามที่  ผอ.ศรชล.  ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีตามมาตรา  ๒๗  
วรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวต้องร้องขอ  โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา  ๒๘  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
สามารถดําเนินกิจกรรมทางทะเลได้ตามปกติ   

  ๖.๒ ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวัง  หมายความถึง  
สถานการณ์ที่ภัยคุกคามทางทะเลมีโอกาสเกิดขึ้นสูง  หรือจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลหรือความมั่นคงของชาติทางทะเลอย่างมาก  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



ของชาติทางทะเลจะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  อันเป็นผลมาจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยสูงขึ้น 

  ๖.๓ ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวังพิเศษ  หมายความถึง  
สถานการณ์ที่ภัยคุกคามทางทะเลมีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุด  หรืออย่างแน่นอน  หรือจะส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันเฉพาะเพ่ิมเติม
ในช่วงระยะเวลาที่จํากัด  เมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย  
หรือเกิดภัยคุกคาม  แม้ว่าจะไม่สามารถกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้  เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง  
ต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยที่มีความเป็นไปได้สูง  หรือใกล้จะเกิดขึ้น   

ข้อ ๗ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติการครอบคลุมอาณาเขต 
ทางทะเลที่ประเทศไทยใช้อยู่  หรือมีสิทธิ  หรือมีเสรีภาพในการใช้  หรือจะใช้  หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามสนธิสัญญา  หรือด้วยประการใด ๆ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ของประเทศไทยอันพึงได้รับจากกิจกรรมทางทะเล  หรือประโยชน์อื่นใดใน เขตทางทะเล   
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ  ด้าน 

ข้อ ๘ แนวความคิดในการปฏิบัติงานของ  ศรชล.  มีดังนี้   
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๗  วรรคหก  ให้รองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

และเลขาธิการ  ศรชล.  มีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างใน  ศรชล.  และมีหน้าที่
และอํานาจอื่นตามคําสั่งศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ที่  ๑/๒๕๖๒  เรื่อง   
การกําหนดหน้าที่  การมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน  ผอ.ศรชล.  และการเสนอหนังสือ 

  ศรชล.  มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่มีหน้าที่และอํานาจและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี   
โดยวิธีการปฏิบัตริาชการและการบรหิารงาน  การจัดโครงสร้าง  การแบ่งส่วนงาน  และหน้าที่และอํานาจ
ของส่วนงานและอัตรากําลังให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งสามารถกําหนดลักษณะ 
ในการปฏิบัติงานได้  ๓  กรณี  คือ  การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  และการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ  การผนึกกําลังของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล  ป้องกันและปราบปราม  ภายใต้เอกภาพการบังคับบัญชา  โดยมี
องค์ประกอบที่สํ าคัญ  คือ  ๑)  การพัฒนากลไกการรับรู้ เท่ าทันต่อสถานการณ์ทางทะเล   
๒)  การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน  ๓)  การจัดระเบียบและควบคุมการสัญจรทางทะเล  และ   
๔)  การใช้กําลังของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



  ๘.๑ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง 
   ๘.๑.๑ ให้  ศรชล.  ดําเนินการ  ดังนี้ 
    ๘.๑.๑.๑ ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  โดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามขอบเขตของกฎหมายที่ให้อํานาจหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐนั้น 

    ๘.๑.๑.๒ ประสานงาน   และสนับสนุ นการปฏิบั ติ ง านของ   
ศรชล.ภาค  ศรชล.จังหวัด  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๑.๓ ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินแนวโน้ม  และแจ้งเตือน
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  กําหนดแผนงานเพ่ือให้มีการ  
บูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือตอบสนองต่อระดับ  
ความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับเฝ้าระวังที่จะเปลี่ยน เป็นระดับ
ความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวังพิเศษ 

    ๘.๑.๑.๔ เตรียมพนักงานเจ้าหน้าที่และยานพาหนะของหน่วยงาน
ของรัฐ  ๖  หน่วยงานใน  ศรชล.  เพ่ือให้สามารถระงับและยับยั้งมิให้ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม
ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าเตือนพัฒนาไปสู่ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวัง  และเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด  ๆ  ที่กระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 

    ๘.๑.๑.๕ รวบรวม  เสนอแผน  จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และดําเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์  หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลต่อคณะรัฐมนตรี   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

    ๘.๑.๑.๖ วางแผน  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุม
บังคับบัญชา  รวมถึงระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ  ศรชล.  
สามารถติดต่อเชื่อมโยง  หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ   

    ๘.๑.๑.๗ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในความสําคัญ
ของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  สิทธิอธิปไตย  เขตอํานาจ  และสิทธิ ในการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรในเขตทางทะเลพ้ืนที่ต่าง ๆ  และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ที่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๑.๘ สั่งการและกํากับดูแลท่าเทียบเรือ  กิจการท่าเรือ  ที่จอดเรือ  
ท่ารับส่งสินค้า  ท่ารับส่งคนโดยสาร  ท่าเทียบเรือประมง  กิจการแพปลา  และพ้ืนที่หรือสถานที่  ตามที่  
ผอ.ศรชล.  กําหนด  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวต้องร้องขอ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



    ๘.๑.๑.๙ จัดให้มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

    ๘.๑.๑.๑๐ จัดเตรียมแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน 
ของรัฐและควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐเพ่ือกํากับดูแล  ป้องกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับยั้ง  
จัดการ  แก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  เหตุการณ์  สาธารณภัย  หรือการกระทําผิดกฎหมายที่กระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  
หรือวรรคสาม 

    ๘.๑.๑.๑๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของ  ศรชล.  ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบ 
ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือความมั่นคงของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๑.๑๒ ฝึกบูรณาการความพร้อมของหน่วยงานของรัฐให้เกิด 
ความชํานาญในระดับอํานวยการและระดับปฏิบัติการ 

    ๘.๑.๑.๑๓ เ พ่ิมพูนองค์ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล  และมีความรู้  ความชํานาญ  และมีความเชี่ยวชาญ
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน 

    ๘.๑.๑.๑๔ เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า  - ออก  
(PIPO)  ของชุดตรวจ  ประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก  
(PIPO)  (Flying  Inspection  Team:  FIT)   

    ๘.๑.๑.๑๕ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และ
อํานาจของ  ศรชล.  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

   ๘.๑.๒ ให้  ศรชล.ภาค  ดําเนินการ  ดังนี้   
    ๘.๑.๒.๑ ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินแนวโน้ม  และแจ้งเตือน

สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  ศรชล.ภาค  
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือตอบสนองต่อ
ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับเฝ้าเตือนที่จะเปลี่ยนเป็น 
ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวัง 

    ๘.๑.๒.๒ ใช้กําลังพนักงานเจ้าหน้าที่และยานพาหนะของหน่วยงาน
ของรัฐที่มาปฏิบัติงานใน  ศรชล.ภาค  เพ่ือให้สามารถระงับและยับยั้งมิให้ ระดับความร้ายแรงของ 
ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าเตือนพัฒนาไปสู่ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม
ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดบัเฝ้าระวงั  และเกิดเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใด ๆ  ที่กระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



    ๘.๑.๒.๓ รวบรวม  เสนอแผน  จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงาน  
และดําเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของ  ศรชล.ภาค  และ  
ศรชล.จังหวัด  เสนอต่อ  ศรชล.  เพื่อรวบรวมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

    ๘.๑.๒.๔ ปฏิบัติตามแผน  และดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุม
บังคับบัญชา  และการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ  ศรชล.  สามารถติดต่อ  
เชื่อมโยง  และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ใน  ศรชล.ภาค  รวมทั้งระหว่างประเทศ
เฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

    ๘.๑.๒.๕ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตระหนักรู้ในความสําคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  สิทธิอธิปไตย  เขตอํานาจ  และสิทธิในการ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ  และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๒.๖ สั่งการและกํากับดูแลท่าเทียบเรือ  กิจการท่าเรือ  ที่จอดเรือ  
ท่ารับส่งสินค้า  ท่ารับส่งคนโดยสาร  ท่าเทียบเรือประมง  กิจการแพปลา  และพ้ืนที่หรือสถานที่
รับผิดชอบของ  ศรชล.ภาค  หรือ  ตามที่  ผอ.ศรชล.  กําหนด  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่รบัผิดชอบ
ของ  ศรชล.ภาค  ที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวต้องร้องขอ 

    ๘.๑.๒.๗ สนับสนุนและดําเนินการจัดให้มีระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบของ  ศรชล.ภาค 

    ๘.๑.๒.๘ สนับสนุน  ศรชล.  ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของ  ศรชล.ภาค  และ  ศรชล.จังหวัด  ในการปฏิบัติงาน  เพ่ื อให้สามารถจัดการ 
หรือแก้ไขปัญหาที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือความมั่นคงของชาติ 
ทางทะเล 

    ๘.๑.๒.๙ สนับสนุนและร่วมการบูรณาการกับ  ศรชล.  และ   
ศรชล.จังหวัด  ในการฝึกเพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐให้เกิดความชํานาญในระดับ
อํานวยการและระดับปฏิบัติการ 

    ๘.๑.๒.๑๐ สนับสนุนและร่วมการบูรณาการกับ  ศรชล.  และ   
ศรชล.จังหวัด  ในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล  และมีความรู้  ความชํานาญ  และมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน 

    ๘.๑.๒.๑๑ ประสาน  กํากับ  ดูแล  และอํานวยการการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของ  ศรชล.จังหวัด  โดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง  ๆ  
ของ  ศรชล.จังหวัด  ตามขอบเขตของกฎหมายที่ให้อํานาจหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐนั้น 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



    ๘.๑.๒.๑๒ ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ศรชล.จังหวัด
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๒.๑๓ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และ
อํานาจของ  ศรชล.ภาค  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

   ๘.๑.๓ ให้  ศรชล.จังหวัด  ดําเนินการ  ดังนี้   
    ๘.๑.๓.๑ ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยทั่วไปในพ้ืนที่  ศรชล.จังหวัด  ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่ให้อํานาจหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐนั้น 

    ๘.๑.๓.๒ ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  ศรชล.  
และ  ศรชล.ภาค  ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๓.๓ ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินแนวโน้ม  และแจ้งเตือน
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพ้ืนที่รับผิดชอบของ   
ศรชล.จังหวัด  รวบรวม  เสนอแผนงานและประสานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐใน  ศรชล.จังหวัด  
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือตอบสนอง 
ต่อระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับเฝ้าเตือนที่จะเปลี่ยนเป็น
ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวัง 

    ๘.๑.๓.๔ ใช้กําลังพนักงานเจ้าหน้าที่และยานพาหนะของหน่วยงาน
ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน  ศรชล.จังหวัด  เพ่ือให้สามารถระงับและยับยังมิให้ระดับความร้ายแรงของภัย
คุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าเตือนพัฒนาไปสู่ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเฝ้าระวัง  และเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด  ๆ  ที่กระทบหรือ
อาจสง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 

    ๘.๑.๓.๕ รวบรวม  เสนอแผน  จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงาน  
และดําเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของ  ศรชล.จังหวัด  
เพื่อรวบรวมและนําเสนอ  ศรชล.ภาค  ต่อไป 

    ๘.๑.๓.๖ ปฏิบัติตามแผน  และดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุม
บังคับบัญชา  และการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง  และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง  ศรชล.  ศรชล.ภาค  ศรชล.จังหวัด  และหน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ  รวมทั้งระหว่างประเทศ
เฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

    ๘.๑.๓.๗ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  
ศรชล.จังหวัด  ตระหนักรู้ในความสําคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  สิทธิอธิปไตย  เขตอํานาจ  
และสิทธิในการแสวงประโยชนจ์ากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตา่ง ๆ  และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้
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ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  ศรชล.จังหวัด   
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๓.๘ สั่งการและกํากับดูแลท่าเทียบเรือ  กิจการท่าเรือ  ที่จอดเรือ  
ท่ารับส่งสินค้า  ท่ารับส่งคนโดยสาร  ท่าเทียบเรือประมง  กิจการแพปลา  และพ้ืนที่หรือสถานที่
รับผิดชอบของ  ศรชล.จังหวัด  หรือตามที่  ผอ.ศรชล.กําหนด  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของ  ศรชล.จังหวัด  ที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวร้องขอ 

    ๘.๑.๓.๙ สนับสนุนและดําเนินการจัดให้มีระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบของ  ศรชล.จังหวัด 

    ๘.๑.๓.๑๐ สนับสนุน  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  ในการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ  ศรชล.จังหวัด  ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้สามารถจัดการ
หรือแก้ไขปัญหาที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือความมั่นคง  
ของชาติทางทะเล 

    ๘.๑.๓.๑๑ สนับสนุนและร่วมการบูรณาการกับ  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  
ในการฝึกเพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐให้เกิดความชํานาญในระดับอํานวยการและ 
ระดับปฏิบัติการ   

    ๘.๑.๓.๑๒ สนับสนุนและร่วมการบูรณาการกับ  ศรชล.  และ   
ศรชล.ภาค  ในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล   

    ๘.๑.๓.๑๓ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และ
อํานาจของ  ศรชล.  จังหวัด  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

  ๘.๒ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง 
   ๘.๒.๑ ให้  ศรชล.  ดําเนินการตามข้อ  ๘.๑.๑  แต่ให้ยกระดับการปฏิบัติงาน

ดังนี้   
    ๘.๒.๑.๑ กํากับ  ดูแลและอํานวยการ  และบูรณาการในการจัดการ

หรือแก้ไขปัญหา  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันในการป้องกัน  
ปราบปราม  หรือแก้ไขปัญหา  เหตุการณ์  หรือการกระทําผิดกฎหมายที่กระทบหรอือาจส่งผลกระทบตอ่
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือกิจกรรมทางทะเล 

    ๘.๒.๑.๒ ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐเพ่ือกํากับดูแล  
ป้องกัน  ปราบปราม  จัดการ  แก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา  เหตุการณ์  สาธารณภัย  หรือการกระทําผิด
กฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล  
ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง 
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    ๘.๒.๑.๓ ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เพ่ือรายงานคณะกรรมการนโยบาย  
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (นปท.)  และคณะรัฐมนตรีตามลําดับเพื่อพิจารณา 

    ๘.๒.๑.๔ เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการ
ตามนโยบายยุทธศาสตร์  หรือแผนความมั่นคงแหง่ชาตทิางทะเล  เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

   ๘.๒.๒ ให้   ศรชล.ภาค  ดําเนินการตามข้อ  ๘.๑.๒  แต่ให้ยกระดับ 
การปฏิบัติงาน  ดังนี้   

    ๘.๒.๒.๑ สนับสนุนการกํากับ  ดูแล  และอํานวยการของ  ศรชล. 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

    ๘.๒.๒.๒ สนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐของ  
ศรชล.  เพ่ือกํากับ  ดูแล  ป้องกัน  ปราบปราม  จัดการ  แก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา  เหตุการณ์สาธารณภัย  
หรือการกระทําผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
หรือกิจกรรมทางทะเลตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง   

    ๘.๒.๒.๓ สนับสนุน  ศรชล.  ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   

   ๘.๒.๓ ให้  ศรชล.จังหวัด  ดําเนินการตามข้อ  ๘.๑.๓  แต่ให้ยกระดับ 
การปฏิบัติงาน  ดังนี้   

    ๘.๒.๓.๑ สนับสนุนการสั่ งการ   วางแผน  และอํ านวยการ   
ของ  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล   

    ๘.๒.๓.๒ สนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ 
ของ  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  เพ่ือกํากับดูแล  ป้องกัน  ปราบปราม  จัดการ  แก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา   
เหตุการณ์สาธารณภัย  หรือการกระทําผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง   

    ๘.๒.๓.๓ สนับสนุน  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  ในการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติ  
ทางทะเล 

  ๘.๓ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
   ๘.๓.๑ ให้  ศรชล.  ดําเนินการต่อเนื่องจากข้อ  ๘.๑  และ  ๘.๒  ดังนี้   
    ๘.๓.๑.๑ ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐเพ่ือกํากับดูแล   

ป้องกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับยั้ง  จัดการ  แก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา  เหตุการณ์สาธารณภัย   
หรือการกระทําผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรม 
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ทางทะเลตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม  ทั้งนี้  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้  ศรชล.   
มีอํานาจประกาศเขตการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยโดยกําหนดพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการดังกล่าว  
กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้เป็นการเฉพาะคราวและภายในช่วงเวลาที่ กําหนด  โดยประกาศดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ศรชล.กําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั   
รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
ที่นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกภาวะไม่ปกติ 

    ๘.๓.๑.๒ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สามารถประกาศ 
เขตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยกําหนดพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการดังกล่าวกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้ 
เป็นการเฉพาะคราวและภายในช่วงเวลาที่กําหนดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ตามประกาศ  
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการประกาศเขตพ้ืนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๘.๓.๑.๓ การปฏิบัติของ  ศรชล.  ที่เกี่ยวข้องกับแผนป้องกันประเทศ
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกาศเขตพ้ืนที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

   ๘.๓.๒ ให้  ศรชล.ภาค  ดําเนินการต่อเนื่องจากข้อ  ๘.๑  และ  ๘.๒  ดังนี้ 
    ๘.๓.๒.๑ สนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ 

ของ  ศรชล.  เพ่ือกํากับ  ดูแล  ป้องกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับยั้ง  จัดการ  แก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา  
ที่กระทบ  หรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายในพ้ืนที่และระยะเวลาที่กําหนด   
รายงานผลการปฏิบัติให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังที่นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกภาวะไม่ปกติ 

    ๘.๓.๒.๒ สนับสนุน  ศรชล.  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สามารถประกาศเขตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยกําหนดพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการดังกล่าว  
กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้เป็นการเฉพาะคราวและภายในช่วงเวลาที่กําหนดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ 
เงื่อนไขตามประกาศศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการประกาศเขตพ้ืนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๘.๓.๒.๓ สนับสนุนการปฏิบัติของ  ศรชล.   ที่ เกี่ ยวข้องกับ 
แผนป้องกันประเทศ  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามประกาศศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกาศเขตพ้ืนที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

   ๘.๓.๓ ให้  ศรชล.จังหวัด  ดําเนินการต่อเนื่องจากข้อ  ๘.๑  และ  ๘.๒  ดังนี้   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



    ๘.๓.๓.๑ สนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ 
ของ  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  เพ่ือกํากับดูแล  ป้องกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับยั้ง  จัดการ  แก้ไข   
หรือบรรเทาปัญหาที่กระทบหรือาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายในพ้ืนที่และ 
ระยะเวลาที่กําหนด  รายงานผลการปฏิบัตใิห้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังที่นายกรัฐมนตรปีระกาศยกเลกิ
ภาวะไม่ปกติ 

    ๘.๓.๓.๒ สนับสนุน  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค  ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  สามารถประกาศเขตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยกําหนดพ้ืนที่ 
เพ่ือดําเนินการดังกล่าวกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้เป็นการเฉพาะคราวและภายในช่วงเวลาที่กําหนด  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ตามประกาศศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการประกาศเขตพ้ืนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๘.๓.๓.๓ สนับสนุนการปฏิบัติของ  ศรชล.  และ  ศรชล.ภาค   
ที่เกี่ยวข้องกับแผนป้องกันประเทศ  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามประกาศ
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธี การ  และเงื่อนไข 
ในการประกาศเขตพ้ืนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
รักษาการตามระเบียบนี้ 
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พลเรือเอก ลือชัย  รดุดิษฐ ์
ประธานกรรมการบริหาร   

ศูนย์อํานวยการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓


