
 
  

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับท่ี ๒๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง   มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
............................. 

         จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดกระบี่ 
พบผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติ และมีประวัติ เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค  และ          
มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น  เพ่ือไม่ให้ระบาดออกไปวงกว้าง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุม                      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว สถานประกอบกิจการ
และสถานที่ที่มีความเสี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน                     
เพ่ือยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)  ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
                    อาศัยอ านาจออกตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกอบ ข้อ ๗ (๑) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 และข้อ ๓ ข้อ ๔ วรรคท้าย 
และข้อ ๕ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 
๑๕)   ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกระบี่ มีมติเมื่อวันที่ ๒7  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงมีประกาศ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้พ้ืนที่ อ าเออเมืองกระบี่ ยกเว้นเกาะพีพี เป็นพ้ืนที่เฝ้าระวัง โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

   1.1 ให้ปิดสถานที่ สถานบริการ สถานประกอบการบางประเอท เป็นการชั่วคราว            
เป็นเวลา 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.256๓) ดังนี้  

             ๑.1.1 สถานประกอบการเพ่ือสุขอาพ สปา นวดแผนไทย ฟิตเนส ทั้งนี้ ไม่รวมสปา 
นวดแผนไทยในโรงแรม โดยให้บริการได้เฉพาะผู้มาพักในโรงแรมเท่านั้น และให้ด าเนินการตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข  

   1.1.2 ผับ บาร์ คาราโอเกะ คาเฟ่ สนุกเกอร์ บิลเลียด และสถานประกอบการคล้าย
สถานบริการ ให้ท าความสะอาดสถานที่ และสถานประกอบการ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

   1.2 ให้ปิดสถานที่ สถานบริการ สถานประกอบการบางประเอท เป็นการชั่วคราว            
เป็นเวลา 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564) ดังนี้  

๑.2.1 สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ทั้งอาครัฐและเอกชน และปรับรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นแบบออนไลน์  

               ๑.2.๒ สถานที่ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต  
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  2. ให้ปิดสนามมวย  สนามชนไก่  สนามชนโค สนามแข่งนก สนามปลากัด และ               
การแข่งขันอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันทั้งจังหวัด เป็นเวลา 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 
3 มกราคม พ.ศ.2564) 

3. โรงมหรสพ โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด            
ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยควบคุม           
ทางเข้า-ออก จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการต่อพ้ืนที่ไม่ให้แออัด จัดให้มีการตรวจวัดอุณหอูมิร่างกายผู้ใช้บริการ           
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน เว้นระยะห่าง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือส าหรับผู้ใช้บริการ           
มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังให้บริการในแต่ละช่วงเวลา 

  4. การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก เช่น งานมหรสพ งานประเพณี            
งานเทศกาล งานปีใหม่ เป็นต้น ให้ขออนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.ระดับอ าเออ) ก่อน  เพ่ือประเมินความเหมาะสมเป็นรายกรณ ี

          5. ให้ประชาชนและผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้  

  5.1 สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน 
  5.2 ท าความสะอาด สถานที่, วัสดุอุปกรณ์ ,พ้ืนผิวที่สัมผัสบ่อยๆ 
  5.3 รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร 
  5.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจ านวนมาก 
  5.5 ติดต้ัง/ใช้แอปพลิเคชัน“หมอชนะ” ในการสแกน QR code เข้า–ออกพ้ืนที่ต่างๆ   

          ทั้งนี ้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป    
 
                                          ประกาศ  ณ  วันที่   27  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓      

                    
 

          ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
      ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 


