
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับท่ี 1/2564 

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
............................. 

       จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดกระบี่  
พบผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติ และมีประวัติ เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค และ           
มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้มีการระบาดออกไปเป็นวงกว้าง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการ 
และสถานที่ที่มีความเสี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน                   
เพ่ือยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 23/2563 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2563 ไปแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกระบี่ด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

                   อาศัยอ านาจออกตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ (๑) และมาตรา ๓5 (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบ ข้อ ๗ (๑) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖3 และข้อ ๓ ข้อ ๔ วรรคท้าย และข้อ ๕ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕)  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ มีมติเมื่อวันที ่3 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  จึงมีประกาศ ดังนี้ 

                   1.ในเขตอ าเภอเมืองกระบี่ ยกเว้นเกาะพีพี ให้ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ สถานบริการ 
สถานประกอบการบางประเภท เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๑๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.256๔ – 
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.256๔) ดังนี้  
                 1.๑ สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน และให้ใช้การเรียนการสอนแบบ
สื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
    1.๒ สถานที่ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต ให้ด าเนินการตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

      2. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ คาเฟ่ สนุกเกอร์ บิลเลียด และสถานประกอบการใด               
ที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้เปิด–ปิดบริการได้ไม่เกินเวลาที่กฎหมายก าหนด                
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้  

 
/2.1 ให้ควบคุม...      
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     2.1 ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการตามพ้ืนที่บริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน โดยให้มี

การติดป้ายประกาศจ านวนผู้ใช้บริการสูงสุดที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ไว้หน้าสถานที่ที่เปิดให้บริการ 
     2.2 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่

ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
     2.3 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 
     2.4 ให้พนักงาน และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้น

ขณะรับประทานอาหาร 
     2.5 ให้นั่งเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  เว้นแต่ผู้ที่มาด้วยกันให้นั่งติดกันได้ และ

ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด   
     2.6 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
     2.7 จัดให้มีการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 

และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

 3.ให้ขยายเวลาปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามชนโค สนามแข่งนก สนามปลากัด และ               
การแข่งขันอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันทั้งจังหวัดต่อไปอีก จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง  

        4. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาติดเชื้อ  2019 
(COVID-19) ส าหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่  

          4.1 กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เป็นปัจจุบัน ที่มาพ านักใน
จังหวัดกระบี่ ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เจ้าของสถานที่พ านักเป็นผู้รายงานต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการการควบคุมโรคที่เหมาะสม ติดตั้ง/ใช้แอปพลิเคชัน
หมอชนะและมีการติดตามอาการทุกวันโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ หากมีอาการป่วยให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทันที เพ่ือคัดกรองตามเกณฑ์ผู้ที่สงสัยว่าป่วยหรือติดเชื้อ และให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ตามแนวทาง  

    4.2 กรณีมาจากพ้ืนที่สีส้มหรือพ้ืนที่ควบคุม ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เป็นปัจจุบัน ที่มาพ านักในจังหวัดกระบี่ 
ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เจ้าของสถานที่พ านักเป็นผู้รายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่ ติดตั้ง/ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะและเฝ้าสังเกตุอาการของตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการ            
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย 100% การท าความ
สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงเข้าในพ้ืนที่ที่มีประชาชนหนาแน่น รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
หากพบมีอาการผิดปกติ มีอาการผิดปกติเช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้รีบไปพบแพทย ์ณ สถานพยาบาลในพ้ืนที่  

            4.3 กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่สีเหลืองหรือพ้ืนที่เฝ้าระวังสูงและพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่            
เฝ้าระวัง  ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   
1            

 
/ที่ปัจจุบัน... 
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ที่เป็นปัจจุบัน ที่มาพ านักในจังหวัดกระบี่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค           
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย 100% การท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยง
เข้าในพ้ืนที่ที่มีประชาชนหนาแน่น รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ติดตั้ง/ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”             
หากพบมีอาการผิดปกติ มีอาการผิดปกติเช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้รีบไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลในพื้นที่  

 5.สถานบริการ  สถานที่ สถานประกอบการ และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก   
ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  (Safety Officer) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม  
แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ให้ด าเนินการสั่งห้ามการกระท า                
สั่งหยุดชั่วคราว หรือสั่งการอ่ืนใดตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคท่ีก าหนด และรายงานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทราบโดยทันที 

 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และอาจมีความผิดตาม      
มาตรา 18  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 จะถูกสั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป    
 
                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                                                         

                                             ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
                                              ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 


