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คำสั่งศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ
ที่ ๑/2563
เรื่อง กำรกำหนดองค์ประกอบศูนย์ปฏิบัตกิ ำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำน
ประจำศูนย์ปฏิบัตกิ ำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ (ศปส.)
ตำมค ำสั่ ง ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ที่ 6/2563 เรื่ อ ง กำรจั ด โครงสร้ ำ งของศู น ย์ บ ริ ห ำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 (6) กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ โดยมีปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นหัวหน้ำศูนย์ และข้อ 2 ให้หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำร
มี อ ำนำจก ำหนดองค์ ประกอบของศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ำรได้ต ำมควำมเหมำะสม และเมื่ อ ด ำเนิ นกำรแล้ว
ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ทรำบ นั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมคำสั่งสำนั กนำยกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่อง กำรจัด โครงสร้ำงของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19 ลงวั น ที่ 27 มี น ำคม 2563 ข้ อ 2 จึ ง มี ค ำสั่ ง ก ำหนดองค์ ป ระกอบ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรควบคุ ม สิ น ค้ ำ และแต่ ง ตั้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนประจ ำศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร
ด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 ฝ่ำยอำนวยกำรและแผน
1.2 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสินค้ำ
1.3 ฝ่ำยตรวจสอบและปฏิบัติกำร
1.4 ฝ่ำยสร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์
2. ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า
2.1 รองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
เป็นรองหัวหน้ำศูนย์ฯ
ภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.)
2.2 รองปลัดกระทรวงมหำดไทย
เป็นรองหัวหน้ำศูนย์ฯ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาฝ่าย ดังนี้
3.1 ฝ่ายอานวยการและแผน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3.1.1 รองปลัดกระทรวงพำณิชย์
เป็นหัวหน้ำฝ่ำย
(นำยพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์)
3.1.2 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำย
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ (พณ.)
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3.1.3 ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
และแผนงำน (พณ.)
3.1.4 ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (พณ.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
หน้าที่และอานาจ
1) อำนวยกำรและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนงำนของรัฐ
ในกำรรวบรวมนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
2) จัด กำรแผนด้ำนกำรควบคุมสินค้ำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชน
3) รับเรื่องร้องเรียน และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอฝ่ำยใน ศปส.
4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.2 ฝ่ายบริหารจัดการสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3.2.1 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน (พณ.)
เป็นหัวหน้ำฝ่ำย
3.2.2 ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย (มท.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.2.3 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.2.4 ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข (สธ.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.2.5 ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม (อก.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.2.6 อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พณ.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.2.7 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำย
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ (พณ.)
3.2.8 ผู้อำนวยกำรกองบริหำร
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
กำรพำณิชย์ภูมิภำค (พณ.)
หน้าที่และอานาจ
1) กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนกำรณ์สินค้ำทั้งระบบ เช่น กำรผลิต
กำรนำเข้ำ กำรส่งออก และควำมต้องกำรภำยในประเทศ
2) กำหนดสินค้ำเป้ำหมำยที่ต้องติดตำมเป็นกรณีพิเศษ
3) กำหนดแผนงำนให้มีกำรกระจำยสินค้ำเป้ำหมำยที่กำหนดให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
4) เชิญบุคคล หรือเรียกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง หำกพบว่ำจะเกิดกำรขำดแคลน
ของสินค้ำเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขให้สินค้ำมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรในประเทศ
5) ตั้งคณะทำงำนเพื่อบริหำรจัดกำรสินค้ำเป้ำหมำย
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

3.3 ฝ่ายตรวจสอบและปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3.3.1 รองปลัดกระทรวงพำณิชย์ (นำยสุชำติ สินรัตน์) เป็นหัวหน้ำฝ่ำย
3.3.2 ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (สตช.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.3.3 ผู้แทนกองบังคับกำรปรำบปรำม
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
3.3.4 ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำร
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
3.3.5 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
และสังคม (ดศ.)
3.3.6 ผู้แทนกรมกำรค้ำภำยใน (พณ.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
หน้าที่และอานาจ
1) สอดส่ อ งพฤติ ก ำรณ์ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรกระทำผิดกฎหมำย เกี่ยวกับกำรจำหน่ำยสินค้ำ
2) สั่ ง กำรและมอบหมำยหน่วยงำนที่มี อำนำจดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ให้ถึงที่สุดกับผู้กระทำควำมผิด
3) กำหนดแผนงำนหรือแนวทำงในกำรกำกับดูแลกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
บริโภคให้เกิดควำมเป็นธรรม
4) เชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมำให้ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ควำมเห็ น หรื อ
ส่งเอกสำรหลักฐำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
5) ตั้งคณะทำงำนเพื่อตรวจสอบและปฏิบัติกำรเกี่ยวกับสินค้ำเป้ำหมำย
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.4 ฝ่ายสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3.4.1 โฆษกกระทรวงพำณิชย์
เป็นหัวหน้ำฝ่ำย
(นำยสุพพัติ อ่องแสงคุณ)
3.4.2 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
และสังคม (ดศ.)
3.4.3 ผู้แทนกรมประชำสัมพันธ์ (กปส.)
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
3.4.4 หัวหน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำย
และวิเทศสัมพันธ์ สป. (พณ.)
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หน้าที่และอานาจ
1) บริหำรจัดกำรข้อมูลและข่ำวสำรเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบำย และกำรขับเคลื่อน
2) จัดทำแผนงำนกำรสร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์
3) สร้ำงกำรรับรู้และสื่อสำรข่ำวสำรที่ถูกต้องแก่สำธำรณชน
4) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเสนอข่ำวหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ
5) ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
ก่อนนำเสนอ ศปส.
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. ๒๕63
บุณยฤทธิ์ กัลยำณมิตร
ปลัดกระทรวงพำณิชย์
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ

