
 

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับที่ 16/๒๕๖๓ 

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

 ตามที ่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี ่ ฉบับที ่ 13/2563 ลงวันที ่ 3 
พฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 14 /2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่5) และ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่๖) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และฉบับที่ 15/2563 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่7) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยได้ก าหนดมาตรการส าคัญสองประการ ได้แก่ การบังคับใช้
มาตรการต่างๆ ให้ยังคงด ารงอยู่เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พ้ืนที่อ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่
ระบาดใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมได้ และการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและแพร่   
ระบาดของโรคตามล าดับขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง และเพ่ิมเติมการผ่อนคลายมาตรการจากเดิมที่เคยผ่อนคลาย
ไว้แล้ว อีกทั้งได้ผ่อนคลายให้ประชาชนเดินทางเข้าหรือออกระหว่างพ้ืนที่อ าเภอของจังหวัดกระบี่ได้ แต่ยังคงห้าม
เดินทางเข้าหรือออกพ้ืนที่บางพ้ืนที่เป็นการเฉพาะและระหว่างจังหวัดกระบี่ไว้ นั้น 

 บัดนีน้ายกรัฐมนตรีได้มขี้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ออกข้อก าหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่
ส่วนราชการ เนื่องจากเห็นว่ายังปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)      
ในต่างประเทศ และมีโอกาสจะแพร่เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่าง
ต่อเนื่อง และพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อดังกล่าว ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้เตือนว่าการผ่อนคลายความเข้มงวด
หลายมาตรการและพร้อมๆ กันในหลายประเทศอาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ ซึ่งเมื่อค านึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและปัจจัยเสี่ยงจากบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรม
บางอย่างแล้ว แม้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนทุกฝ่าย สถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะดีขึ้น 
แต่ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงเห็นว่า ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งก าลังจะผ่อนคลายการ
บังคับใช้บางมาตรการในช่วงที่ ๓ นับจากนี้ไปให้มากขึ้นกว่าเดิมจนใกล้เคียงกับการด าเนินวิถีชีวิตตามปกติ    
ยังจ าเป็นต้องติดตามดูแลสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป ให้สงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่วางใจได้อีกระยะหนึ่ง 
เพ่ือว่าหากจ านวนผู้ติดเชื้อกลับเพ่ิมหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น จะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลาย
บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันท่วงที จึงวางข้อก าหนดใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน  
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การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท า
กิจกรรมบางอย่างได้เพ่ิมเติม การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ และการผ่อนคลาย
การเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยให้ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19 เพ่ิมเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้ว อีกท้ังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 มีค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ 4/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ของจังหวัดกระบี่ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงไม่พบผู้ป่ายรายใหม่มาระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งอยู่ในสภาวะที่
สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (๖) และ (7) มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 10 วรรคสอง วรรคสาม ข้อ 11 ของข้อก าหนดออก
ตามความในมาตรา 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 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ของข้อก าหนด (ฉบับที่  7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และข้อ 4 ข้อ 5              
ของข้อก าหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่โดยมีมติเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม ๒๕6๓ ให้ผ่อนผันและผ่อนคลายให้
การด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดฉบับที่ 9 และจากที่ได้ประกาศก าหนดไว้แล้ว 
โดยก าหนดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่ก าหนด จึงประกาศก าหนด
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 การห้ามออกนอกเคหสถานในจังหวัดกระบี่ ให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าว โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๓.๐๐ 
นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยปฏิบัติตามข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อก าหนดใน (ฉบับที่) 3 ลงวันที่ 
10 เมษายน 2563 และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่ง
คนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา และถึงจังหวัด
ปลายทางหลังเวลา ๐๓.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดในช่วงเวลาการห้ามออก
นอกเคหสถานได ้

  ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  

   ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา 
การอบรม การประชุมหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล ตั้งต่อไปนี้ 
   (๑) การใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอก
ระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภท
กีฬาที่ผ่อนคลายให้ท ากิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถ 
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ในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน
โรคเป็นส าคัญ 
 (๒) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือการประชุม      
การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะ
ท านองเดียวกัน  
 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (๑) หรือ (๒) ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งค าแนะน าของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๓ ให้การด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างเปิดได้แบบมีเงื่อนไข โดยผ่อนคลายให้
ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกของประชาชน และขับเคลื่อนกิจกรรม
บางอย่างเพ่ิมเติม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและ
ระบบต่างๆ ให้สถานที่หรือการด าเนินกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่เคยมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กระบี่ ฉบับที่ 13/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และสถานที่หรือการด าเนินกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่เคยมีประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 15/2563 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ให้เปิดได้อย่างมีเงื่อนไข และตาม
ข้อก าหนด (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 สามารถเปิดด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 
   ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
   ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดด าเนินการ
จัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ ากัดพ้ืนที่รวมในการจัดงานขนาด  
ไม่เกินสองหมื่นตารางเมตร และเปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
   ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
   ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดด าเนินการได้โดยงดเว้นการ      
จัดกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
   ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมส าหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดด าเนินการโดย
จ ากัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 
   จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่
จ าเป็นของเจ้าหน้าที่เพ่ือการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียม
ความพร้อมของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนด 
  (๒)  กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 
   ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะ
ผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
                                     ข. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย 
(งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ าแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้นสถาน                                   
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ประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
 ค. สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้เล่นในการ
เล่นแบบรวมกลุ่มและงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ าแบบรวม 
 ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพ่ือการฝึกซ้อม
การชกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม 
 จ. สนามกีฬา ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพ่ือการออกก าลังกายหรือ
การฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน
และมีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกินสิบคน 
 ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกันให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะเพ่ือการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อม 
 ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 
 ซ. สระน้ าเพ่ือการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ าในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เชิร์ฟ 
เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้เปิดด าเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจ ากัดจ านวนผู้เล่นตาม
จ านวนเครื่องเล่นและขนาดพ้ืนที่ 
 ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวน
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน ส าหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ล าตัดหรือการ
แสดงพ้ืนบ้านอ่ืนๆ โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอ่ืนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ 
 ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้
ร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม 
 (3) ผ่อนคลายการด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมได้จากสถานที่หรือ
การด าเนินกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่เคยมีประกาศปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวเพ่ิมเติมตามข้อ 1.(5) (ก)–(ฉ) 
แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 13/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ 
  ก. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ (บขส.)  
  ข. สถานที่ท่องเที่ยวภาคเอกชนของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ คลองสระแก้ว วังธารทิพย์ 
ธารคีร(ีสวนน้ าก านัน) คลองหรูด หรือแหล่งท่องเที่ยวเอกชนอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
  ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวของภาครัฐ ได้แก่ สระมรกต น้ าตกร้อน น้ าพุร้อนเค็ม 
ท่าปอมคลองสองน้ า สระธารโบกขรณี ผ่อนคลายให้เปิดได้เมื่อมีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
ที่ราชการก าหนด และต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัดกระบี่   
  ค. กิจการหรือธุรกิจน าเที่ยว อันได้แก่ ทัวร์เดินป่า ทัวร์ช้าง ทัวร์ดูนก เรือแคนู 
หรือกิจกรรมอย่างอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 
  ง. โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
  จ. สถานที่หรือการประกอบการเช่ารถยนต์ 
  ฉ.  ธุรกิจรถรับจ้าง รถประจ าทาง เรือโดยสาร เรือหางยาวน าเที่ยว เรือสปีดโบ๊ท     
แพขนานยนต์ ในพ้ืนที่เกาะพีพี ต าบลอ่าวนาง และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
  ส าหรับเรือรับจ้างไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือหางยาวน าเที่ยว หรือเรือสปีดโบ๊ท ให้
รับหรือส่งผู้โดยสารได้ระหว่างท่าเรือต่อท่าเรือที่ราชการก าหนด และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ 
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 ข้อ 4 ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ในและระหว่างจังหวัดกระบี่ได้ โดย     
ไม่ต้องขออนุญาต  
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 14 /2563 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งห้ามประชาชนซึ่งไม่มีเหตุจ าเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าหรือออกพ้ืนที ่โดยให้การเดินทางข้ามเขตพ้ืนทีใ่นและระหว่างจังหวัดกระบี่อย่างน้อยต้องปฏิบัติและ
เป็นไปตามข้อ 5 แห่งข้อก าหนดฉบับที่ 9 ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรการ    
เข้า-ออกจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  

 ข้อ 5 ข้อก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  ก าหนดข้อปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ให้การด าเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างซึ่งเปิด

ได้แบบมีเงื่อนไขตามข้อ 2 และข้อ 3 โดยผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เพิ่มเติม 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการหรือจังหวัดกระบี่ก าหนด โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2563 เป็นต้นไป  

ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

           ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
                                   ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 

 

                                          
 
 
 
 


