
 

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับที่ 15/๒๕๖๓ 

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
--------------------------------------------------------- 

 ตามที ่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี ่ ฉบับที ่ 13/2563 ลงวันที ่ 3 
พฤษภาคม 2563 ซึ ่งเป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่5) และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๖) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยได้
ก าหนดมาตรการส าคัญสองประการ ได้แก่ การบังคับใช้มาตรการต่างๆ ให้ยังคงด ารงอยู่เพ่ือยับยั้งกับการแพร่
ระบาดของโรคไปสู่พ้ืนที่อ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมได้ และการผ่อน
คลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคตามล าดับขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง 
และมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 14/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
เรื ่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ผ่อนคลายให้
ประชาชนเดินทางเข้าหรือออกระหว่างพ้ืนที่อ าเภอของจังหวัดกระบี่ได้  นั้น 

 บัดนี้ได้มีข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้ออกข้อก าหนดเป็นการทั่วไปและ
ข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ โดยให้ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค   
โควิด - 19 เพ่ิมเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วเพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง ประกอบกับจ านวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้น
เดือนพฤษภาคมอันเป็นระยะเวลาที่ประกาศใช้ข้อก าหนด (ฉบับที่ 4) (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 6) เป็นต้นมา 
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง แต่เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศ จ านวนของ  
ผู้เดินทางข้ามจังหวัดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนบางกลุ่มที่ยังประมาทและละเลย
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ในขณะที่การแพร่ระบาดก็ยังปรากฏอยู่มากในต่างประเทศ จึงควรผ่อน
คลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของทางราชการต่อไปโดยเคร่งครัด และหากปรากฏว่าจ านวนผู้ติดเชื้อกลับ
เพ่ิมหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจจะระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้  อีกทั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด – 19 มีค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด - ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับ
สถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดกระบี่ในขณะนี้ได้คลี่ คลายลงไม่พบผู้ป่วย     
รายใหม่มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ 
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (๖) และ (7) มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 10 วรรคสอง วรรคสาม ของข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 1)       
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อก าหนด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อก าหนด(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 
10 เมษายน 2563 ข้อก าหนด (ฉบับที่  ๔) ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ 2 (6) (7) และ ข้อ 5              
ของข้อก าหนด (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ 2 ของข้อก าหนด (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 และข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อก าหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่โดยมีมติเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม ๒๕6๓   
ให้ผ่อนผันและผ่อนคลายให้การด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ อีกทั้งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การแพร่โรคเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่ก าหนด 
โดยประกาศก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 23.00 
นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยปฏิบัติตามข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตาม
ข้อก าหนดใน (ฉบับที)่ 3 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 

ข้อ 2 ผ่อนผันการให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด
กระบี่ได้ โดยผ่อนผันให้เฉพาะการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ด าเนินการใน
ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะเด็กก าพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว 
เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยของตน
หรือที่ อ่ืน หรือเป็นการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเพ่ือการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่           
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการ
ฝึกอบรม  

ข้อ 3  ให้การด าเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างเปิดได้แบบมีเงื่อนไข โดยผ่อนคลายให้
ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกของประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรม
บางอย่าง ภายใต้การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและ
ระบบต่าง ๆ ให้สถานที่หรือการด าเนินกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่เคยมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กระบี่ ฉบับที่ 13/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สามารถเปิด
ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต  
 ก. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มท่ัวไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดด าเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภค
สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้  

 ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการเพ่ิมเติมได้ ในส่วนที่
เป็นการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือ เครื่องดื่ม (ห้ามการ 
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บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือ ท าเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็น   
โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์
เบรคหรือการละเล่นอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด     
ร้านเกมส์ สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย    
นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม  

 ทั้งนี้ พ้ืนที่และกิจกรรมที่เปิดด าเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริม
การขาย หรือการด าเนินการอื่นใดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา 
20.00 นาฬิกา 

 ค. ร้านค้าปลีกค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่  
 ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการให้แก่

เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิงให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ  
 จ. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่ง เมื่อรวมคณะท างานหน้าฉาก 

และทุกแผนกแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ  
 ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ ากัดจ านวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา  

(2) กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ  
 ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานสริมความงาม และร้านท าเล็บ ทั้งที่อยู่ในและ

นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่าง
และผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า  

 ข. สถานที่ออกก าลังกายพิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้
มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง 
จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม  

 ค. สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้มี
การปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน สามคน 
ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา  

 ง. สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม  
 จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ 

ข้อ 4  ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคเพ่ิมเติม ได้แก่ สนามชนโค สนามปลากัด 
หรือสนามการแข่งขันอ่ืนอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน   

ข้อ 5 ข้อก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  ก าหนดข้อปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ให้การด าเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างซึ่งเปิด

ได้แบบมีเงื่อนไขตามข้อ 3 โดยผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เพ่ิมเติม ให้ปฏิบัติตาม 
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มาตรการที่ราชการหรือจังหวัดกระบี่ก าหนด โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 17 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป  

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
   
ป
ร
ะ
ธ
  ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 

                                     ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 
 


