
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับท่ี ๒/2564 

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

   จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของประเทศ               
ที่มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น เพ่ือควบคุมโรคไม่ให้ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการเดินทางของประชาชน            
การประกอบกิจการของสถานประกอบการ และสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของ
ประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน  เพ่ือยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ ๑/256๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.256๔ ไปแล้ว ซึ่งจะต้องด าเนินการควบคุม 
ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เพ่ือให้การควบคุมโรคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกระบี่            
ด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

                   อาศัยอ านาจออกตามความในมาตรา ๓๔ (๑) มาตรา ๓๕ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบ ข้อ ๗ (๑) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3  ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๑๕)  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗)  ลงวันที่ ๖ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่   มีมติเมื่อ
วันที่ 8  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงมีประกาศและเอกสารแนบท้าย ดังนี้ 

       ๑.การคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่  
    ๑.๑ กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่
จังหวัดกระบี่ก าหนด หรือรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่           
ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR และเข้ารับ                
การกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 

    ๑.๒ กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่
ก าหนด หรือรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  และ ต้องกักกันตัว ณ ที่ พักอาศัย                   
จ านวน ๑๔ วัน หรือตามระยะเวลาพ านักท่ีน้อยกว่า 

 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบุคคลมาจาก State Quarantine,Local Quarantine หรือมีหลักฐาน
รับรองว่าได้ผ่านการกักตัวมาแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เพ่ือการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการท าธุรกรรม         
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เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้ เอที เ อ็ม การจดทะเบียนสิท ธิ  การท านิติกรรมสัญญา                                                                                                             
การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพ่ือการบริโภค 
อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจ าเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด 
และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ที่สามารถแสดงให้กับพนักงานควบคุมโรค
ประจ าด่านหรือพ้ืนที่ และต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด                                                    

    ๑.3 กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่
จังหวัดกระบี่ก าหนด หรือรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ และติดตั้ง/ใช้แอปพลิเคชัน        
“หมอชนะ” และเฝ้าสังเกตุอาการของตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค          
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย 100% การท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยง 
เข้าในพ้ืนที่ที่มีประชาชนหนาแน่น รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากพบมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ             
เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ให้รีบไป             
พบแพทย ์ณ สถานพยาบาลในพื้นที ่

           ๒. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และเข้าพ านักในโรงแรม ต้องรายงานตัว
ผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด และรายงานตัวต่อโรงแรมที่พ านัก และก าหนดให้โรงแรม                
ที่พ านักต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  
                     ๒.๑ ต้องด าเนินการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและอาการทางเดินหายใจตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดและรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกวัน  

     ๒.๒ ต้องสามารถติดตามตัวนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา 
     ๒.๓ ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
               ๒.๔ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจ านวนมาก 

      ๒.๕  ให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อในพนักงานผู้เกี่ยวข้องเป็นประจ า ตามที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่เป็นผู้ก าหนด         
  กรณนีักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ที่ไม่ได้พ านักในโรงแรม  ให้ด าเนินการ
ตามข้อ 1     

               ๓. จัดต้ังด่านตรวจทางบกในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัด 
ด่านท่าอากาศยานกระบี่  ด่านท่าเรือ และสถานีขนส่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน/            
ผู้เดินทาง ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน  

        4.ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน ตรวจสอบประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เป็นประจ า
ทุกวัน หากพบผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ            
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และยังไม่ได้รายงานตัวต่อ                   
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ด าเนินการตามข้อ ๑    
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 5.ให้สถานที่ตู้ เกมส์ ร้านเกมส์ และร้านอินเทอร์เน็ต ทุกอ าเภอในจังหวัดกระบี่  ให้เปิด
ด าเนินการได้ แต่ต้องปิดภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. และต้องได้รับการประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคจาก
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 6.งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้ขออนุญาตต่อ
นายอ าเภอในอ าเภอท่ีจัดกิจกรรมนั้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 5๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และอาจมีความผิดตามมาตรา 
18  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

     ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป    
 
                                                       ประกาศ  ณ  วันที่   8    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                       

 

                                             ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
                                              ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม  2564 
1.ประชาชนเม่ือเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออก ของด่านท่าเรือ/สนามบิน/สถานีขนส่ง (บขส.)/ด่านทางบกก่อนเดินทางเข้า

มาในจังหวัดกระบี่ 
๒) ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด (QT14) หรือรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
๓) ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด) เมื่อมาถึงจังหวัดกระบี่ให้ด าเนินการ

เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวธิี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ และเข้ารับการกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  
๔) ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด (ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก 

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ  ชุมพร 
ระนอง และ กทม.) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ก าหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือตามระยะเวลาพ านักที่น้อยกว่า ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด 

5) ในขณะที่มีการกักกัน หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจเช่นมีน้ ามูก ไอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล
ใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวธิี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

6) ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพ่ือเฝ้าระวังติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
7) ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศข้อ 1.2  ให้แสดงเอกสารรับรอง และเฝ้าระวังติดตามอาการเป็นเวลา 14 วัน 

-ท่าอากาศยานนานาชาติ
กระบี่  
-ส านักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  
-ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
กระบี่ 
-ส่วนราชการทีส่ังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
-รพท./รพช./รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
-เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

2. นักท่องเที่ยวเม่ือเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ และเข้าพ านักในโรงแรม 
มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดอุณหภูมิ  ณ ช่องทางเข้าออก ของด่านท่าเรือ/สนามบิน/สถานีขนส่ง (บขส.)/ด่านทางบกก่อนเดิน
ทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ 

๒) ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด (QT14 )และรายงานตัวต่อโรงแรมที่พ านัก 
๓) โรงแรมสามารถติดตามตัวนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาที่พ านัก 
๔) โรงแรมด าเนินการคัดกรอง และรายงานต่อพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกวัน หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจเช่นมีน้ ามูก ไอ มี

เสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวธิี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

5) ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด) เมื่อมาถึงจังหวัดกระบี่ให้ด าเนินการ
เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวธิี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ และเข้ารับการกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  

6) ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพ่ือเฝ้าระวังติดตามอาการระหว่างที่พ านัก 

-ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  
-ส านักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  
-ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
กระบี่ 
-ส่วนราชการทีส่ังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
-รพท./รพช./รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
-เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
-ผู้ประกอบการโรงแรม 



 

 

 

แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ 

 

c  

 

www.krabi.go.th/covid19/form 
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