
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  9/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ 
ส ำหรบักำรป้องกัน  ควบคมุ  หรือรกัษำโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควดิ  19) 

 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ วรำชอำณำจักร  ตั้ งแต่วันที่   
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรพัสดุและเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  หรือรักษำโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อดังกล่ำวเป็นไป 
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธภิำพ  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ  ๒  วรรคสองของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   
ที่  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีจึงมีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  หรือรักษำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  โดยมีองค์ประกอบ  หน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ 
(๑) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ประธำน 
(๒) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ รองประธำน 
(๓) อธิบดีกรมบัญชีกลำง รองประธำน 
(๔) อธิบดีกรมศุลกำกร รองประธำน 
(๕) อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน รองประธำน 
(๖) ผู้แทนส ำนักงบประมำณ กรรมกำร   
(๗) ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   กรรมกำร 
(๘) ผู้แทนส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรรมกำร 
(๙) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรรมกำร 

(๑๐) ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ   กรรมกำร 
(๑๑) ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย กรรมกำร 
(๑๒) ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม กรรมกำร 
(๑๓) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน   กรรมกำร 
(๑๔) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ   กรรมกำร 
(๑๕) ผู้แทนองค์กำรเภสัชกรรม   กรรมกำร 
(๑๖) ผู้แทนกรมกำรปกครอง กรรมกำร 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓



(๑๗) ผู้แทนกรมศุลกำกร   กรรมกำร 
(๑๘) ผู้แทนกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ   กรรมกำร 
(๑๙) ผู้แทนกรมกำรค้ำภำยใน กรรมกำร 
(๒๐) ผู้แทนกรมบัญชีกลำง กรรมกำร 
(๒๑) ผู้แทนกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ   กรรมกำร 
(๒๒) ผู้แทนกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   กรรมกำร 
(๒๓) ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 
(๒๔) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรรมกำร 
(๒๕) ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร กรรมกำร 
(๒๖) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน กรรมกำร 
(๒๗) ผู้แทนกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย กรรมกำร 
(๒๘) นำยรณภพ  ปัทมะดิษ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรรมกำร 
 และเลขำนุกำร 
(๒๙) เจ้ำหน้ำที่ที่ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย กรรมกำร 
 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๐) เจ้ำหน้ำที่ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมอบหมำย กรรมกำร 
 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๑) เจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีกรมกำรค้ำภำยในมอบหมำย   กรรมกำร 
 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๒) เจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงมอบหมำย กรรมกำร 
 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓๓) เจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีกรมศุลกำกรมอบหมำย กรรมกำร 
 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่และอ านาจ   
(๑) ศึกษำ  วิเครำะห์  กลั่นกรอง  โครงสร้ำงต้นทุนพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม   

หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  และเวชภัณฑ์ป้องกัน  ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย  
เพื่อเสนอแนะทำงวิชำกำรแก่นำยกรัฐมนตรี 

(๒) พิจำรณำกลั่นกรองกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  
หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  และเวชภัณฑ์ป้องกัน  ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้เหมำะสม   

(๓) พิจำรณำกลั่นกรองกำรน ำเข้ำสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยเข้ำมำในรำชอำณำจักร  และค ำขอรับ
หนังสืออนุญำตกำรส่งออกสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยไปนอกรำชอำณำจักร  พร้อมเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอ
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อนุญำตให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต  กำรอนุญำต  แบบหนังสืออนุญำต  และวิธีกำร
ส่งออกสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย 

(๔) พิจำรณำกลั่นกรองควำมจ ำเป็นในกำรใช้สินค้ำหน้ำกำกอนำมัยภำยในประเทศหรือ 
ควำมจ ำเป็นตำมสมควร  ประกอบค ำขอตำม  (๓)  โดยค ำนึงถึงลักษณะจ ำเพำะของสินค้ำ  ข้อจ ำกัด 
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก  ควำมจ ำ เป็นเร่งด่วนในกำรใช้
ภำยในประเทศ  กำรจัดหำสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือสนับสนุนกำรจัดสรรให้ใช้ในประเทศตำมที่
เห็นสมควร  พร้อมข้อเสนอประกอบกำรพิจำรณำกำรน ำเข้ ำสินค้ ำหน้ ำกำกอนำมัยเข้ ำมำ  
ในรำชอำณำจักร  และกำรส่งออกสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยไปนอกรำชอำณำจักรของอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน  
ในฐำนะเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง  
ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย 

(๕) ก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรกระจำยพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  
หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  และเวชภัณฑ์ป้องกัน  ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

(๖) พิจำรณำกลั่นกรองเอกสำร  หลักฐำน  ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณกำรผลิต  และปริมำณ  
กำรจ ำหน่ำยพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  
และเวชภัณฑ์ป้องกัน  ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย  รวมทั้งควำมต้องกำรในแต่ละภำคส่วน  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรในกำรอนุญำต
ให้ผู้ผลิตกระจำยพัสดุส ำหรบักำรป้องกัน  ควบคุม  หรือรักษำโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  
และเวชภัณฑ์ป้องกัน  ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยให้ทั่วถึง 

(๗) ติดตำม  ตรวจสอบ  วิเครำะห์  ประเมินผล  สรุปข้อมูลผู้ผลิตเกี่ยวกับ  กำรน ำเข้ำ  รำคำซื้อ  
รำคำจ ำหน่ำย  ปริมำณกำรผลิต  ปริมำณกำรกระจำย  ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อปลำยทำง  ตลอดจน
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด  19)  และเวชภัณฑ์ป้องกัน  สินค้ำหน้ำกำกอนำมัย  และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้
นำยกรัฐมนตรี  ทรำบเป็นระยะ 

(๘) ประสำนกำรด ำเนินกำรกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเชิญ
ผู้แทนส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มำให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ควำมเห็นหรือ  
ส่งเอกสำรหลักฐำนใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

(๙) ให้ข้อเสนอแนะ  และค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ  ส ำหรับกำรป้องกัน  
ควบคุม  หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  คณะท ำงำน  หรือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่  หรือด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
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(๑๑) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
(๑๒) ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุส ำหรับกำรป้องกัน  ควบคุม  

หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  19)  เป็นที่ปรึกษำตำมมำตรำ  ๘  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๑๓) ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรโดยรวดเร็วและจะเรียกประชุมคณะกรรมกำร  
ให้ทันท่วงทีมิได้  ให้ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจใช้อ ำนำจคณะกรรมกำรไปพลำงก่อนได้  ทั้งนี้   
ให้ประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำรที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย  สำมำรถประชุมร่วมกับ
กรรมกำรเฉพำะบำงคนในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้นั้นได้  โดยอำจเชิญบุคคลอื่น
มำร่วมหำรือด้วยก็ได้  มติของที่ประชุมตำมข้อนี้ถือเป็นมติคณะกรรมกำร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
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