
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  22/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคบัใช้มำตรกำร 
ในกำรป้องกนัและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควดิ - 19) 
 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้มีประกำศขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว
ออกไปจนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกัน  
และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ด ำเนินกำรไปโดยเป็นล ำดับ
ขั้นตอน  ตำมหลักเกณฑ์ขององค์กำรอนำมัยโลกและผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ทำงด้ำนสำธำรณสุข   
เพ่ือให้สถำนกำรณ์กลับคืนสู่ภำวะปกติได้อย่ำงเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๒  วรรคสอง  
ของค ำสั่ งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี   ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้ งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ ำที่ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีจึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)   
โดยมีองค์ประกอบ  และหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

องค์ประกอบ   
(๑) เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ประธำน   
 หัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 
(๒) รองผู้บัญชำกำรทหำรบก รองประธำน 
 (พลเอก ณัฐพล  นำคพำณิชย์)   
 รองหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 
(๓) รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รองประธำน   
 ที่เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมอบหมำย 
(๔) ผู้แทนส ำนักงำนเลขำธิกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 กรรมกำร   
(๕) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กรรมกำร 
(๖) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนมำตรกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชน กรรมกำร   
(๗) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  และสื่อสังคมออนไลน์ กรรมกำร 
(๘) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง กรรมกำร 
(๙) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรมำตรกำรเดินทำงเข้ำออกประเทศ   กรรมกำร 
 และกำรดูแลคนไทยในต่ำงประเทศ   

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๑๐) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนคมนำคม กรรมกำร 
 และกำรขนส่งทั่วรำชอำณำจักร   
(๑๑) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ กรรมกำร   
(๑๒) ผู้แทนศูนยป์ฏิบัติกำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ กรรมกำร   
(๑๓) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์และกำรวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร   
(๑๔) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมกำร   
(๑๕) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรรมกำร   
(๑๖) ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด กรรมกำร 
(๑๗) ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ  นำยแพทย์  อุดม  คชินทร กรรมกำร   
(๑๘) ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ  นำยแพทย์  ปิยะสกล  สกลสัตยำทร กรรมกำร 
(๑๙) นำยบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมกำร   
(๒๐) นำยสันติธำร  เสถียรไทย กรรมกำร   
(๒๑) รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กรรมกำรและ 
 ที่เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติมอบหมำย เลขำนุกำรร่วม 
(๒๒) พลตรี ชัยพฤกษ์  ด้วงประพัฒน์ กรรมกำรและ 
  เลขำนุกำรร่วม 
(๒๓) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กรรมกำรและ 
 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๒๔) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ กรรมกำรและ 
 และสังคมแห่งชำติ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๒๕) เจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมโรค กรรมกำรและ 
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่และอ านาจ   
(๑) ประเมินสถำนกำรณ์   วิเครำะห์  กลั่นกรอง  รวบรวมควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 

ทำงวิชำกำร  และข้อเสนอของภำคส่วนต่ำง ๆ  และจัดท ำแนวทำงผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำร 
ในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ในทุกห้วง
ระยะเวลำ  ๑๔  วัน  เสนอต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ   

(๒) จัดท ำร่ำงข้อก ำหนดเพ่ือผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรตำม  (๑)  รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับกิจกำรหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลำย 

(๓) ประสำนกำรด ำเนินกำรกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเชิญผู้แทนส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  หรือผู้เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ควำมเห็น  
หรือส่งเอกสำรหลักฐำนใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ   
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(๔) แต่งตั้งคณะอนกุรรมกำร  คณะท ำงำน  หรือมอบหมำยเจ้ำหนำ้ที่ที่เกีย่วข้องเพ่ือช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

(๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  มอบหมำย   
ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและ

ยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ตำมค ำสั่งนี้เป็นที่ปรึกษำ 
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ  ๘  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 12  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


