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คำสั่งนำยกรัฐมนตรี
ที่ 9/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ
สำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19)
ตำมที่ ไ ด้ มี ป ระกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรพัสดุและเวชภัณฑ์สำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด เชื้อดังกล่ำวเป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ ข้ อ ๒ วรรคสองของค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี
ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
(๑) ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประธำน
(๒) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รองประธำน
(๓) อธิบดีกรมบัญชีกลำง
รองประธำน
(๔) อธิบดีกรมศุลกำกร
รองประธำน
(๕) อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
รองประธำน
(๖) ผู้แทนสำนักงบประมำณ
กรรมกำร
(๗) ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กรรมกำร
(๘) ผู้แทนสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรรมกำร
(๙) ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมกำร
(๑๐) ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กรรมกำร
(๑๑) ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
กรรมกำร
(๑๒) ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม
กรรมกำร
(๑๓) ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กรรมกำร
(๑๔) ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กรรมกำร
(๑๕) ผู้แทนองค์กำรเภสัชกรรม
กรรมกำร
(๑๖) ผู้แทนกรมกำรปกครอง
กรรมกำร
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(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
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ผู้แทนกรมศุลกำกร
ผู้แทนกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
ผู้แทนกรมกำรค้ำภำยใน
ผู้แทนกรมบัญชีกลำง
ผู้แทนกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้แทนกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร
ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
ผู้แทนกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย
นำยรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี

(๒๙) เจ้ำหน้ำที่ที่ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
(๓๐) เจ้ำหน้ำที่ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมอบหมำย
(๓๑) เจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีกรมกำรค้ำภำยในมอบหมำย
(๓๒) เจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงมอบหมำย
(๓๓) เจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีกรมศุลกำกรมอบหมำย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่และอานาจ
(๑) ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ กลั่ น กรอง โครงสร้ ำ งต้ น ทุ น พั ส ดุ ส ำหรั บ กำรป้ อ งกั น ควบคุ ม
หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
เพื่อเสนอแนะทำงวิชำกำรแก่นำยกรัฐมนตรี
(๒) พิจำรณำกลั่นกรองกำรกำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม
หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้เหมำะสม
(๓) พิจำรณำกลั่นกรองกำรนำเข้ำสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยเข้ำมำในรำชอำณำจักร และคำขอรับ
หนังสืออนุญำตกำรส่งออกสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยไปนอกรำชอำณำจักร พร้อมเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอ
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อนุญำตให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญ ำต กำรอนุญำต แบบหนังสืออนุญำต และวิธีกำร
ส่งออกสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
(๔) พิ จ ำรณำกลั่ น กรองควำมจ ำเป็ น ในกำรใช้ สิ น ค้ ำหน้ ำกำกอนำมั ย ภำยในประเทศหรื อ
ควำมจำเป็นตำมสมควร ประกอบคำขอตำม (๓) โดยคำนึงถึงลักษณะจำเพำะของสินค้ำ ข้อจำกัด
ด้ ำ นทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ ข้ อ กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรส่ งออก ควำมจ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว นในกำรใช้
ภำยในประเทศ กำรจั ด หำสิ น ค้ ำหน้ ำกำกอนำมั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรจั ด สรรให้ ใช้ ในประเทศตำมที่
เห็ น สมควร พร้ อ มข้ อ เสนอประกอบกำรพิ จ ำรณำกำรน ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ หน้ ำ กำกอนำมั ย เข้ ำ มำ
ในรำชอำณำจักร และกำรส่งออกสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยไปนอกรำชอำณำจักรของอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
ในฐำนะเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง
ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรกระจำยพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม
หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัย
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงตลอดห่วงโซ่อุปทำน
(๖) พิจำรณำกลั่น กรองเอกสำร หลักฐำน ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณกำรผลิต และปริมำณ
กำรจำหน่ำยพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19)
และเวชภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น ตลอดจนสิ น ค้ ำ หน้ ำ กำกอนำมั ย รวมทั้ งควำมต้ อ งกำรในแต่ ล ะภำคส่ ว น
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรในกำรอนุญำต
ให้ผู้ผลิตกระจำยพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19)
และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้ำหน้ำกำกอนำมัยให้ทั่วถึง
(๗) ติดตำม ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินผล สรุปข้อมูลผู้ผลิตเกี่ยวกับ กำรนำเข้ำ รำคำซื้อ
รำคำจำหน่ำย ปริมำณกำรผลิต ปริมำณกำรกระจำย ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อปลำยทำง ตลอดจน
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิ ด 19) และเวชภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น สิ น ค้ ำ หน้ ำ กำกอนำมั ย และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรให้
นำยกรัฐมนตรี ทรำบเป็นระยะ
(๘) ประสำนกำรดำเนินกำรกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญ
ผู้แทนส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มำให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมเห็นหรือ
ส่งเอกสำรหลักฐำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(๙) ให้ ข้อเสนอแนะ และคำปรึก ษำเกี่ยวกับ กำรบริห ำรจัด กำรพั สดุ สำหรับ กำรป้ องกั น
ควบคุม หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
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(๑๑) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
(๑๒) ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุสำหรับกำรป้องกัน ควบคุม
หรือรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) เป็นที่ปรึกษำตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑๓) ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินกำรโดยรวดเร็วและจะเรียกประชุมคณะกรรมกำร
ให้ ทั น ท่ ว งที มิ ไ ด้ ให้ ป ระธำนกรรมกำรมี อ ำนำจใช้ อ ำนำจคณะกรรมกำรไปพลำงก่ อ นได้ ทั้ ง นี้
ให้ประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำรที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย สำมำรถประชุมร่วมกับ
กรรมกำรเฉพำะบำงคนในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้นั้นได้ โดยอำจเชิญบุคคลอื่น
มำร่วมหำรือด้วยก็ได้ มติของที่ประชุมตำมข้อนี้ถือเป็นมติคณะกรรมกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

