
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ที่  5/๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรจัดตั้งหนว่ยงำนพเิศษเพื่อปฏิบตัิหน้ำที ่
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๗  วรรคสำมและวรรคห้ำ  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๔  มีนำคม  ๒๕๖๓  
ก ำหนดให้มีหน่วยงำนพิเศษเป็นกำรเฉพำะเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร  
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นำยกรัฐมนตรีจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
(โควิด - 19)  เรียกโดยย่อว่า  “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19”  ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี   
ที่  ๗๖/๒๕๖๓  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
(โควิด - 19)  ลงวันที่  ๑๒  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นหน่วยงำนพิเศษ  ตำมมำตรำ  ๗  วรรคห้ำ   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยมีผู้ปฏิบัติงำน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นำยกรฐัมนตร ี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
(๒) รองนำยกรฐัมนตรี กรรมกำร 
(๓) รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี กรรมกำร 
(๔) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กรรมกำร 
(๕) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กรรมกำร 
(๖) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรรมกำร 
(๗) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กรรมกำร 
(๘) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ กรรมกำร 
(๙) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
 วิจัยและนวัตกรรม 

(๑๐) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมกำร 
(๑๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม กรรมกำร 
(๑๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมกำร 
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(๑๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม กรรมกำร 
(๑๔) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน กรรมกำร 
(๑๕) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ กรรมกำร 
(๑๖) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย กรรมกำร 
(๑๗) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตธิรรม กรรมกำร 
(๑๘) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กรรมกำร 
(๑๙) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรม กรรมกำร 
(๒๐) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำร 
(๒๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร 
(๒๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม กรรมกำร 
(๒๓) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตร ี กรรมกำร 
 (นำยพีระพันธุ์  สำลีรัฐวิภำค) 
(๒๔) เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรรมกำร 
(๒๕) ผู้บัญชำกำรทหำรสงูสุด กรรมกำร 
(๒๖) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ กรรมกำร 
(๒๗) เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี กรรมกำรและ 
    ผู้ประสำนงำนทั่วไป 
(๒๘) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรรมกำรและ 
    ผู้ประสำนงำนทั่วไป 
(๒๙) เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กรรมกำรและ 
    ผู้ประสำนงำนทั่วไป 
(๓๐) เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กรรมกำรและ 
    ผู้ประสำนงำนทั่วไป 
(๓๑) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง กรรมกำรและ 
 (นำยประทีป  กีรติเรขำ) เลขำนุกำร 
(๓๒) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร กรรมกำรและ 
 (นำงนิชำ  หิรัญบูรณะ  ธุวธรรม)   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๓) อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน กรรมกำรและ 
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมกำรและ  
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๕) ข้ำรำชกำรทหำร  ข้ำรำชกำรต ำรวจ  และขำ้รำชกำรพลเรือน เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ 

 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดนี้ 
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ข้อ ๒ ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรโดยรวดเร็วและจะเรียกประชุมคณะกรรมกำร
ให้ทันท่วงทีมิได้  นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจใช้อ ำนำจคณะกรรมกำรไปพลำงก่อนได้หรือจะประชุมร่วมกับ
กรรมกำรเฉพำะบำงคนในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้นั้น  โดยอำจเชิญบุคคลอืน่
มำร่วมหำรือด้วยก็ได้  มติของที่ประชุมถือเป็นมติคณะกรรมกำร 

นำยกรัฐมนตรีอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำหรือคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์โควิด  19  เพ่ือกลั่นกรอง  เสนอแนะทำงวิชำกำร  ป้องกัน  แก้ไขปัญหำ 
หรือด ำเนินกำรเฉพำะเรื่องอันมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนก็ได้ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑  และข้อ  ๒  อำจใช้วิธีกำรประชุมทำงไกลหรือสื่อสำร 
ด้วยระบบอื่นแทนกำรเชิญมำประชุมร่วมกันก็ได้ 

ข้อ ๓ ให้ผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

กฎหมำยที่โอนมำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีหรือกฎหมำยที่นำยกรฐัมนตรีเป็นผู้รักษำกำร  ทั้งนี้  
เท่ำที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินยุติลง 

(๒) จัดหำและบริหำรจัดกำรหน้ำกำกอนำมัย  เจลล้ำงมือเพ่ือกระจำยให้ถึงประชำชนและ  
บุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยวิธีแจกหรือจ ำหน่ำย 

(๓) จัดโครงสร้ำงขององค์กรให้เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่  และจัดตั้งหน่วยงำนหรือ   
ศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นองค์กรปฏิบัติกำรตำมที่เห็นสมควร 

(๔) ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  เพ่ือเสริมสร้ำง  
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงรัฐบำลและประชำชน  รวมทั้งปฏิบัติกำรจิตวิทยำที่เกี่ยวข้อง 

(๕) จัดให้มีก ำลังข้ำรำชกำรต ำรวจ  ข้ำรำชกำรทหำร  และข้ำรำชกำรพลเรอืน  เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมแผนรักษำควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญและสถำนที่ส ำคัญต่ำง ๆ  รวมทั้งประสำนให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสถำนที่นั้น ๆ  ด ำเนินกำรป้องกันตนเองตำมควำมสำมำรถ
เป็นอันดับแรก 

(๖) จัดให้มีชุดปฏิบัติกำรจำกข้ำรำชกำรต ำรวจ  ข้ำรำชกำรทหำร  และข้ำรำชกำรพลเรือน  
เพ่ือเข้ำระงับเหตุในกรณีกำรก่อควำมไม่สงบหรือช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
ที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

(๗) มอบหมำยให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนเกี่ยวกับก ำลังพล  
งบประมำณ  วัสดุครุภัณฑ์  ยำนพำหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ  เพื่อกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
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(๘) เรียกให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  ข้ำรำชกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมประชุม  ชี้แจง  ให้ข้อมูลข่ำวสำร  จัดส่งเอกสำร  หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เห็นสมควร 

(๙) ด ำเนินกำรอื่น ๆ  ตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 25  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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