
คําสั่งนายกรัฐมนตร ี
ที่  5/๒๕๖๓ 

เรื่อง  การจัดตั้งหนวยงานพเิศษเพื่อปฏิบตัิหนาที ่
ตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตามที่ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแตวันที่  ๒๖  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แลว  นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการแกไขสถานการณฉุกเฉินเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสามและวรรคหา  แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  
กําหนดใหมีหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่ง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
(โควิด - 19)  เรียกโดยยอวา  “ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19”  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี   
ที่  ๗๖/๒๕๖๓  เรื่อง  จัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
(โควิด - 19)  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เปนหนวยงานพิเศษ  ตามมาตรา  ๗  วรรคหา   
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยมีผูปฏิบัติงาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกรฐัมนตร ี ผูอํานวยการศูนย 
(๒) รองนายกรฐัมนตรี กรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
(๕) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
(๗) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย กรรมการ 
(๙) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร กรรมการ 
 วิจัยและนวัตกรรม 

(๑๐) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
(๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
(๑๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 

้หนา   ๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



(๑๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กรรมการ 
(๑๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๑๕) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
(๑๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๑๗) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม กรรมการ 
(๑๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
(๑๙) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรม กรรมการ 
(๒๐) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
(๒๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ กรรมการ 
(๒๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรม กรรมการ 
(๒๓) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
 (นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค) 
(๒๔) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(๒๕) ผูบัญชาการทหารสงูสุด กรรมการ 
(๒๖) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กรรมการ 
(๒๗) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและ 
    ผูประสานงานทั่วไป 
(๒๘) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการและ 
    ผูประสานงานทั่วไป 
(๒๙) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการและ 
    ผูประสานงานทั่วไป 
(๓๐) เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ กรรมการและ 
    ผูประสานงานทั่วไป 
(๓๑) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง กรรมการและ 
 (นายประทีป  กีรติเรขา) เลขานุการ 
(๓๒) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร กรรมการและ 
 (นางนิชา  หิรัญบูรณะ  ธุวธรรม)   ผูชวยเลขานุการ 
(๓๓) อธิบดีกรมการคาภายใน กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ 
(๓๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ  
    ผูชวยเลขานุการ 
(๓๕) ขาราชการทหาร  ขาราชการตํารวจ  และขาราชการพลเรือน เจาหนาที่ประจําศูนย 

 ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
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ขอ ๒ ในกรณีจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการโดยรวดเร็วและจะเรียกประชุมคณะกรรมการ
ใหทันทวงทีมิได  นายกรัฐมนตรีมีอํานาจใชอํานาจคณะกรรมการไปพลางกอนไดหรือจะประชุมรวมกับ
กรรมการเฉพาะบางคนในเรื่องที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการผูนั้น  โดยอาจเชิญบุคคลอืน่
มารวมหารือดวยก็ได  มติของที่ประชุมถือเปนมติคณะกรรมการ 

นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ 
ในการแกปญหาสถานการณโควิด  19  เพ่ือกลั่นกรอง  เสนอแนะทางวิชาการ  ปองกัน  แกไขปญหา 
หรือดําเนินการเฉพาะเรื่องอันมีความจําเปนเรงดวนก็ได 

การประชุมคณะกรรมการตามขอ  ๑  และขอ  ๒  อาจใชวิธีการประชุมทางไกลหรือสื่อสาร 
ดวยระบบอื่นแทนการเชิญมาประชุมรวมกันก็ได 

ขอ ๓ ใหผูปฏิบัติงานในศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19  เปนพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ ใหศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

กฎหมายที่โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือกฎหมายที่นายกรฐัมนตรีเปนผูรักษาการ  ทั้งนี้  
เทาที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหสถานการณฉุกเฉินยุติลง 

(๒) จัดหาและบริหารจัดการหนากากอนามัย  เจลลางมือเพ่ือกระจายใหถึงประชาชนและ  
บุคลากรทางการแพทยโดยวิธีแจกหรือจําหนาย 

(๓) จัดโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่  และจัดตั้งหนวยงานหรือ   
ศูนยปฏิบัติการเพ่ือเปนองคกรปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร 

(๔) ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามความเปนจริง  เพ่ือเสริมสราง  
ความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลและประชาชน  รวมทั้งปฏิบัติการจิตวิทยาที่เกี่ยวของ 

(๕) จัดใหมีกําลังขาราชการตาํรวจ  ขาราชการทหาร  และขาราชการพลเรอืน  เพ่ือดําเนินการ
ตามแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญตาง ๆ  รวมทั้งประสานใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูรับผิดชอบสถานที่นั้น ๆ  ดําเนินการปองกันตนเองตามความสามารถ
เปนอันดับแรก 

(๖) จัดใหมีชุดปฏิบัติการจากขาราชการตํารวจ  ขาราชการทหาร  และขาราชการพลเรือน  
เพ่ือเขาระงับเหตุในกรณีการกอความไมสงบหรือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
ที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 

(๗) มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  สนับสนุนเกี่ยวกับกําลังพล  
งบประมาณ  วัสดุครุภัณฑ  ยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  เพื่อการแกไขสถานการณฉุกเฉิน 
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(๘) เรียกใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุม  ชี้แจง  ใหขอมูลขาวสาร  จัดสงเอกสาร  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

(๙) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เปนตนไป 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 25  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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