
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  2/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ปรับปรุงองค์ประกอบ  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำ 
กำรผ่อนคลำยกำรบงัคับใชม้ำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควดิ - 19) 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงองค์ประกอบ  และหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรเฉพำะกจิ 
พิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพิจำรณำผ่อนคลำยหรือกระชับมำตรกำรทำงกฎหมำย   
ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรเฉพำะกิจฯ   เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ   
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคในปัจจุบันยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๒  วรรคสอง  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง   
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี  ๒๒/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
เฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำด   
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำร 
ในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)  ขึ้นใหม่   
โดยมีองค์ประกอบ  และหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

องค์ประกอบ 
(๑) ศำสตรำจำรยค์ลินิกเกียรติคณุ  นำยแพทย์  ปิยะสกล  สกลสัตยำทร   ที่ปรึกษำ 
(๒) ศำสตรำจำรยค์ลินิกเกียรติคณุ  นำยแพทย์  อุดม  คชินทร   ที่ปรึกษำ 
(๓) เลขำธกิำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ ประธำน 
(๔) รองเลขำธกิำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ รองประธำน 
 ที่เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติมอบหมำย 
(๕) รองเลขำธกิำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   รองประธำน 
 ที่เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมอบหมำย 
(๖) ผู้แทนส ำนักงำนเลขำธิกำร  ศูนย์บรหิำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19   กรรมกำร 
(๗) ผู้แทนศูนย์ปฏิบตัิกำรฉุกเฉนิด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข   กรรมกำร 
(๘) ผู้แทนศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19  กระทรวงมหำดไทย   กรรมกำร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๔



(๙) ผู้แทนศูนย์ปฏิบตัิกำรแก้ไขสถำนกำรณฉ์ุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง   กรรมกำร 
(๑๐) ผู้แทนศูนย์ปฏิบตัิกำรมำตรกำรเดินทำงเข้ำออกประเทศ   กรรมกำร 
 และกำรดูแลคนไทยในต่ำงประเทศ 
(๑๑) ผู้แทนศูนย์ปฏิบตัิกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์และกำรวิจัย   กรรมกำร 
 และกำรพัฒนำ 
(๑๒) ผู้แทนกระทรวงคมนำคม กรรมกำร 
(๑๓) ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม กรรมกำร 
(๑๔) ผู้แทนกระทรวงพำณิชย ์ กรรมกำร 
(๑๕) ผู้แทนกระทรวงยุตธิรรม กรรมกำร 
(๑๖) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรรมกำร 
(๑๗) ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสงูสดุ กรรมกำร 
(๑๘) ผู้แทนส ำนักงำนรองนำยกรฐัมนตรี  (นำยวิษณ ุ เครืองำม) กรรมกำร 
(๑๙) นำยบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม ์ กรรมกำร 
(๒๐) นำยนิพนธ์  พัวพงศกร กรรมกำร 
(๒๑) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำควำมมัน่คงแหง่ชำต ิ   กรรมกำรและ 
 เลขำนุกำร   
(๒๒) เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ   กรรมกำรและ 
 ที่ได้รบัมอบหมำย  จ ำนวน  ๒  คน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่และอ านาจ 
(๑) ประเมินสถำนกำรณ์  วิเครำะห์  กลั่นกรอง  รวบรวมควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 

ทำงวิชำกำร  และข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  รวมทั้ง 
ภำคส่วนต่ำง ๆ   เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแนวทำงผ่อนคลำยหรือกระชับกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกัน 
และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เสนอต่อนำยกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจำรณำอนุญำต  ทั้งนี้  เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด 

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ เหมำะสมส ำหรับ   สถำนที่   กิจกำร   
หรือกิจกรรมที่ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำร  ตลอดจนรำยละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับแนวทำง 
ผ่อนคลำยหรือกระชับกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)   

(๓) ติดตำม  ตรวจสอบ  วิเครำะห์  ประเมินผล  และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ภำยใต้แนวทำงผ่อนคลำยหรือกระชับกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้นำยกรัฐมนตรี 
หรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ทรำบเป็นระยะ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๔



(๔) ประสำนกำรด ำเนินกำรกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจน 
เชิญผู้แทนส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มำให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ควำมเห็น 
หรือส่งเอกสำรหลักฐำนใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

(๕) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำร   คณะท ำงำน  หรือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้อง   
เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

(๖) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  มอบหมำย 
ข้อ ๓ ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรโดยเร็วและจะเรียกประชุมคณะกรรมกำร  

ให้ทันท่วงทีมิได้  ให้ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจใช้อ ำนำจคณะกรรมกำรไปพลำงก่อนได้  ทั้งนี้  ให้ประธำน
กรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำรที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย  สำมำรถประชุมร่วมกับกรรมกำร
เฉพำะบำงคนในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้นั้นได้   โดยอำจเชิญบุคคลอื่น 
มำร่วมหำรือด้วยก็ได้  ซึ่งมติของที่ประชุมตำมข้อนี้ถือเป็นมติคณะกรรมกำร 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำร 
ในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เป็นที่ปรึกษำ 
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ  ๘  แห่งพระรำชก ำหนด   
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๕ บรรดำค ำสั่ง  ประกำศ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรปฏิบัติ  หรือมำตรกำรใด ๆ  ที่ได้ออก 
ภำยใต้ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๒๒/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำย 
กำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019   
(โควิด - 19)  ลงวันที่  ๒๗  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 15  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๔


