
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับท่ี 3/2564 

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

   จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของประเทศ               
ที่มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเฉพาะบางพ้ืนที่ ไม่ได้มีการระบาดออกไปเป็นวงกว้างเหมือนอย่างเช่นในช่วงเวลา        
ที่ผ่านมา  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการผ่อนคลายในการด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการเดินทางของประชาชน การประกอบกิจการของสถานประกอบการ และ
สถานที่ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน  แต่ยังคงต้อง
รักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ            
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑8)  ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ ๑/256๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. 256๔ และฉบับที่ 2/256๔             
ลงวันที่ 8  มกราคม พ.ศ. 2564 ไปแล้ว ซึ่งจะต้องด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้ 
การควบคุมโรคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกระบี่ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง   

                   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  ข้อ 2 และ ข้อ 9 ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑8) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ่ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่   มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔                     
จึงมีประกาศ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ให้ ยกเลิก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กระบี่ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 8  มกราคม พ.ศ. 2564 

 ข้อ 2 การคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่  
     2.๑ กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดสมุทรสาคร ตาม

ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้อง
รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด หรือรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
1 

 
 

/เมื่อเดินทางมาถึง... 
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เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)         
โดยวิธี RT-PCR และเข้ารับการกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือระยะเวลาพ านักที่น้อยกว่า ให้มีการติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น หมอชนะและไทยชนะ เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบุคคลมาจาก State Quarantine,Local Quarantine หรือมีหลักฐาน
รับรองว่าได้ผ่านการกักตัวมาแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เพ่ือการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติ
หน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือ               
การท าธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การท านิติกรรมสัญญา                                                                                                             
การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพ่ือการบริโภค 
อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจ าเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด 
และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ที่สามารถแสดงให้กับ เจ้าพนักงาน             
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านหรือพ้ืนที่ และต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตาม
มาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด                                                    

     2.2 กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง และ              
พ้ืนที่เฝ้าระวัง ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์หรือเอกสารตามแบบที่จังหวัดกระบี่ก าหนด และเฝ้าระวังสังเกตุ
อาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

               ข้อ ๓  จัดตั้งด่านตรวจทางบกอ าเภออ่าวลึกและอ าเภอคลองท่อม ในเส้นทางคมนาคมที่เป็น
เส้นทางหลักในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัด  ด่านท่าอากาศยานกระบี่  และด่านท่าเรือเกาะพีพี โดยจัดเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน/ผู้เดินทาง ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน  

        ข้อ 4 ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน ตรวจสอบประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เป็น
ประจ าทุกวัน หากพบผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ            
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และยังไม่ได้รายงานตัว
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2  

  ข้อ 5 การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา  ให้โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การสอบ               
การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการด าเนินการ     
ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 ข้อ 6 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทาง 
เพ่ือการท างานเข้า-ออกจังหวัดกระบี่ได้  โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  และ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  และด าเนินการตามมาตรการที่จังหวัด
กระบี่ก าหนด 
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  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   31    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                      

                                                                                       

                                                       ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
                                               ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


