
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ฉบับท่ี 4/2564 

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

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ ที่มี
แนวโน้มพบการติดเชื้อเฉพาะบางพ้ืนที่ ไม่ได้มีการระบาดออกไปเป็นวงกว้างเหมือนอย่างเช่นในช่วงเวลา        
ที่ผ่านมา  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการผ่อนคลายในการด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการเดินทางของประชาชน การประกอบกิจการของสถานประกอบการ และ
สถานที่ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน แต่ยังคงต้อง
รักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้สอดคล้องกับค าสั่งศูนย์บริหารราชการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ ๑/256๔  ลงวันที่ ๓ 
มกราคม พ.ศ. 256๔,ฉบับที่ 2/256๔ ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 3/256๔ ลงวันที่ 31  
มกราคม พ.ศ.2564 ไปแล้ว  ซึ่งจะต้องด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี ้เพ่ือใหก้ารควบคุมโรคและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกระบี่ด 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 าหนดการบริหารราชการ      
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑8) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โ รคติดต่อจังหวัดกระบี่ มีมติ เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔                 
จึงมีประกาศ ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 6 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2/2564 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ลงวันที่ 8  มกราคม 2564 และให้ยกเลิก ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 

  ข้อ 2 การคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ กรณีเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบ ที่
จังหวัดกระบี่ก าหนดหรือรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่    
ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 
ชั่วโมง ณ จุดตรวจคัดกรอง หากพบว่าไม่มีผลการตรวจให้เข้ารับการตรวจ ณ สถานพยาบาลของรัฐทันที  และ  

                                                                                                 /ให้รอผล ภายใน... 
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ให้รอผล ภายใน 24 ชั่วโมง และเข้ารับการกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาพ านักที่น้อยกว่า เพ่ือเฝ้า
ระวังติดตามอาการ และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ทุกคนมีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ  

         ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบุคคลมาจาก State Quarantine, Local Quarantine หรือมีหลักฐาน
รับรองว่าได้ผ่านการกักตัวมาแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เพ่ือการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการท าธุรกรรม  
เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอที เอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การท านิติกรรมสัญญา                                                                                                            
การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพ่ือการบริโภค 
อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจพนักงานอัยการ หรือศาลตามความจ าเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่                                                                                 
ก าหนด และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ที่สามารถแสดงให้กับเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคประจ าด่านหรือพ้ืนที่ และต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตาม
มาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

 ข้อ 3  ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน ตรวจสอบประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เป็นประจ า      
ทุกวัน หากพบผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดสมุทรสาคร ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และยังไม่ได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2 
 ข้อ 4 ให้คงการจัดตั้ งด่านท่าอากาศยานกระบี่ และด่านท่าเรือเกาะพีพี โดยจัดเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน/ผู้เดินทาง ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน 

ข้อ 5 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายเข้า-ออกจังหวัดกระบี่ เดินทางออกจากจังหวัดกระบี่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และในกรณีเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ ให้ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีราชการก าหนด ดังต่อไปนี้ 

5.1 การเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
       5.1.1 แรงงานต่างด้าวจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยวิธี 
RT-PCR ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ทั้งนี้ จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวเข้าเขตจังหวัดกระบี่ได้ เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เท่านั้น ซึ่งต้องมีใบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องออกก่อนการเดินทางไม่เกิน 
72 ชั่วโมง (3 วัน) โดยก าหนดพื้นท่ีที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ต่อไปนี้ 
       (๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 1 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร) 
       (๒) พ้ืนที่ควบคุม จ านวน 8 จังหวัด (จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 
จงัหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตาก และจังหวัดราชบุรี) 
                                             ยกเว้นเดินทางมาจากพื้นที่ เฝ้าระวังสูง  จ านวน 14 จังหวัด พื้นที่ เฝ้า
ระวังจ านวน 53 จังหวัด ที่ไม่ต้องตรวจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
 
                                                                                                 /5.1.2 ผู้ประกอบการหรือ... 

 



-3- 
 

                5.1.2 ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง น าเอกสารยื่นต่อส านักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
                 5.1.3 ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยื่นหนังสือ/ค าขอ (แบบฟอร์มตามท่ีจังหวัดก าหนด) 
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                5.1.4 เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับหนังสือ/
ค าขอ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ หากครบถ้วน เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  หากผ่านการเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 
ด าเนินการเสนอเอกสารต่อประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาต            
การเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว และเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
แจ้งต่อผู้ประกอบการหรือนายจ้างต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการหรือนายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
   (1) ลงทะเบียนออนไลน์ QT14 
   (2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” 
   (3) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   (4) เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร 
   (5) สังเกตอาการตนเองอย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจให้
เข้ารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลของรัฐ 
   (6) ให้มีการกักกันไม่น้อยกว่า 14 วันหรือระยะเวลาพ านักที่น้อยกว่า (ผู้ที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนที่ควบคุม) 

5.2 การออกนอกพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
   5.2.1 ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยื่นหนังสือ/ค าขอ (แบบฟอร์มตามท่ีจังหวัดก าหนด) 
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

5.2.2 ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยื่นหนังสือ/ค าขอ (แบบฟอร์มตามท่ีจังหวัดก าหนด) 
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
   5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับหนังสือ/
ค าขอ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ หากครบถ้วน เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ หากผ่านการเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 
ด าเนินการเสนอเอกสารต่อประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาต         
การเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว และเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
แจ้งต่อผู้ประกอบการหรือนายจ้างต่อไป  

ข้อ 6 การผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ให้สามารถด าเนินการตามปกติ ภายใต้มาตรการทาง
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ได้แก่ 

 6.1 ร้านอาหาร เปิดบริการได้ตามปกติ 
 6.2 สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการได้ตามปกติ โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาด

พ้ืนที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน มีการติดป้ายบอกจ านวนคนสูงสุดที่เข้าสถานที่ได้ 
และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (safety officer) ประจ าร้าน 

6.3 ศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า เปิดบริการได้ตามปกต ิแต่ยังคงจ ากัดจ านวนใช้บริการ และ
งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

                                                                         /6.4 สถานศึกษาทุกระดับ... 
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 6.4 สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้มีการเรียนการสอนได้ตามปกติหรือให้มี
การเรียนแบบผสมผสาน 

 6.5 สถานทีอ่อกก าลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนต เปิดบริการไดต้ามปกติ โดยจ ากัดผู้ใช้บริการ 
 6.6 การจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดพิธีการทางศาสนา ประเพณีแต่งงาน เทศกาล

ต่างๆ สามารถด าเนินการได้ตามปกติ หากมีการรวมตัวของจ านวนคนมากกว่า 300 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออ าเภอที่จัดกิจกรรมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

  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   1  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                                                         
                              ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
                                 ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่            


