
 

ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
ที่ ๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
............................. 

โดยทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในจังหวัดกระบี่
มีแนวโน้มลดลง จังหวัดกระบี่จึงจ าเป็นต้องปรับมาตรการที่เข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยก าหนด
มาตรการควบคุมโรคเท่าท่ีจ าเป็นตามระดับของพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ การฟ้ืนฟู
พัฒนาประเทศในระยะยาวควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลและยั่งยืน  เพื่อเป็นปัจจัยเอื้อ
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

  อาศัยอ านาจออกตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๑) ลงวันที่ 
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ที่ ๘/๒๕๖๔  เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ที่ ๙/๒๕๖๕  เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงมีค าสั่ง
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ที่ ๕/๒๕๖๕  เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๒ มาตรการส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ 
                           ข้อ ๒.๑ ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ที่มาจากนอกราชอาณาจักร ซึ่งแสดงหลักฐาน
รับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด (Vaccinated 
Persons) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการลงทะเบียนผ่าน
ระบบ Thailand Pass เพ่ือแสดงหลักฐานดังนี้ 

         (๑) เอกสาร... 
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         (๑) เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ดังนี้  

       ก) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มี
หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน หรือที่ทางราชการก าหนด โดยต้อง
เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือ
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 
          ข) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยัง
ไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีน
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 
          ค) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่มีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว 
          ง) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 
ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม ให้มีใบรับรอง
แพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว 
     (๒) หนังสือเดินทางและวีซ่าและเอกสารรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทาง      
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) หรือหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด 
     (๓) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและ
รักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาในการพ านัก ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยและมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

ข้อ ๒.๒ ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ที่มาจากนอกราชอาณาจักร ซึ่งมิได้แสดงหลักฐาน
รับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด  
(Unvaccinated / Not Fully Vaccinated Persons) ที่เดินทางมาจากทุกประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ โดยก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ด าเนินการดังนี้ 

           กรณีที่ ๑ ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรอง
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory result 
indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง 
และให้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

       (๑) ผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี RT – PCR ไม่พบเชื้อ
ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย ๗๒ ชั่วโมง 
         (๒) หนังสือเดินทางและวีซ่า และเอกสารรับรองว่าเป็นบุคคล
ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) หรือหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทาง  
เข้าราชอาณาจักรตามทีศู่นย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด 
            (๓) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
และรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาในการพ านัก ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยและมีสิทธิในการรักษาพยาบาล
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

    กรณีท่ี ๒… 
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     กรณีที ่  ๒  ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสาร
รับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory 
result indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) ต้องเข้ารับการกักตัว ๕ วัน และให้
ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
            (๑) หนังสือเดินทางและวีซ่า และเอกสารรับรองว่าเป็นบุคคล     
ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) หรือหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทาง  
เข้าราชอาณาจักร ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทาง เข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ
ก าหนด 
               (๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
และรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาในการพ านัก ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยและมีสิทธิในการรักษาพยาบาล
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 
                   (๓) เอกสารหลักฐานยืนยัน แสดงระยะเวลาพ านักในโรงแรม
SHA Extra Plus/ Alternative Quarantine ในจังหวัดกระบี่ ไม่น้อยกว่า ๕ วัน พร้อมเอกสารช าระเงินค่าที่พัก 
และค่าตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง รวมถึงค่าชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ 
SAR – CoV - 2 (เชื้อก่อโรคโควิด – 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
ที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that 
COVID - 19 is not detected by RT - PCR) จ านวน ๑ ครั้ง 
                                                      (๔) เมื่ออยู่ในจังหวัดกระบี่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

                             ก. ให้เดินทางไปยังโรงแรม SHA Extra Plus หรือ Alternative 
Quarantine โดยยานพาหนะท่ีจัดไว้เป็นการเฉพาะและต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed 
Route) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง จนถึงโรงแรม SHA Extra Plus หรือ Alternative Quarantine 

                             ข. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง 
ระหว่างวันที่สี่ถึงห้า (Day ๔ – ๕) หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  ทั้งนี้ ผู้เดินทางมีอายุยังไม่ครบ ๕ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแล ให้ท าการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการโดยน้ าลายก็ได้ และกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
ยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางด าเนินการเข้ารับการตรวจ หรือดูแลรักษาพยาบาล
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาด า เนินการดูแล
รักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาล 
หรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการก าหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจ หรือรักษาพยาบาลทั้งหมด
เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล และให้โรงแรมบันทึกผลการตรวจเข้าระบบ 
COSTE 

ข้อ ๒.๓ ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว ตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ ตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 
ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ระหว่างที่พ านัก หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยตรวจด้วยตนเองหากพบเชื้อให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อ
ด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการก าหนด และเข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบ
ของบุคคล 

 
 

ข้อ ๒.๔… 
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ข้อ ๒.๔ กรณีนักท่องเที่ยว ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัว
สังเกตอาการ เป็นเวลา ๕ วัน และให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 วันที่ห้า (DAY ๕) และวันที่สิบ (DAY ๑๐) 
ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด โดยตรวจด้วยตนเองหากพบเชื้อให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง  
ในระบบที่ทางราชการก าหนด และเข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคล 

ข้อ ๒.๕ ผู้มีเหตุยกเว้นที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญเข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท ให้ถือปฏิบัติตามแนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  ที่ ๙/๒๕๖๕  เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) 
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ข้อ ๒.๖ กรณีชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป 
ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือตามที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรองครบตามจ านวน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือมีเอกสารยืนยันผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยวิธีRT – PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน ๗๒ ชั่วโมง
ก่อนการเดินทาง ส าหรับกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ให้มีใบรับรองแพทย์    
ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด – 19 หรือหลักฐานการได้รับวัคซีน ๑ เข็ม หลังการติดเชื้อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือมีเอกสารยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่มีเชื้อโรคโควิด  – 19 ด้วยวิธี 
RT – PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  

 ข้อ ๓ ก าหนดมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
ที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้า - ออก จังหวัดกระบี่ได้ โดยให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ การเข้าพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
                                   ๓.๑.๑ ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 
(WHO) หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองครบตามจ านวนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 
ทั้งนี้ ส าหรับกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้วให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 
และหลักฐานการได้รับวัคซีน ๑ เข็มภายในเวลา ๓ เดือนหลังการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือมีเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลการตรวจไม่มีเชื้อโควิด -19 
ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  

   ๓.๑.๒ ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ต้องน าเอกสารตามข้อ ๓.๑.๑ มายื่นต่อ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

                           ๓.๑.๓ ให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยื่นหนังสือและค าขอ (แบบฟอร์มตามที่จังหวัด
ก าหนด) ณ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
          ๓.๑.๔ ให้เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีหน้าที่รับหนังสือและค าขอ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ หากครบถ้วนให้เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว และให้เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อผู้ประกอบการหรือนายจ้างต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง
ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

   ๓.๒ การออก… 
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                             ๓.๒ การออกนอกพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
                                 ๓.๒.๑ ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองครบตามจ านวนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ 
ส าหรับกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้วให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด - 19
และหลักฐานการได้รับวัคซีน ๑ เข็มภายในเวลา ๓ เดือนหลังการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลการตรวจไม่มีเชื้อโควิด - 19 
ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  
  ๓.๒.๒ ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ต้องน าเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๑ แสดงและยื่น
ต่อส านักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๓.๒.๓ ให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยื่นหนังสือและค าขอ (แบบฟอร์มตามที่จังหวัด
ก าหนด) ณ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
  ๓.๒.๔ ให้เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
มีหน้าที่รับหนังสือและค าขอ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  หากครบถ้วนให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว และให้เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
แจ้งต่อผู้ประกอบการหรือนายจ้างต่อไป 
 ข้อ ๔ มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 

                  ๔.๑ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ 
บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ผู้ประกอบการ เปิดด าเนินการในรูปแบบร้านอาหาร
ได้ตามมาตรการที่ก าหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เมื่อมีความพร้อมโดยไม่ก าหนด
ระยะเวลา 

                  ๔.๒ ปิดสนามชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งนก แข่งไก่ และการแข่งขันอื่นในลักษณะท านอง
เดียวกัน 
                           ๔.๓ มาตรการส าหรับร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการได้เฉพาะร้านที่
ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health 
Administration) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป 
หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop 
Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย หรือได้มีการด าเนินการตามมาตรการปลอดภัยส าหรับ
องค์กร (Covid Free Setting) ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และจ ากัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา   
 ๔.๔ ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ตลาดโต้รุ่ง
โรงภาพยนตร์ สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา ยิมและฟิตเนส ร้านสะดวกซื้อ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ระบบขนส่งสาธารณะ ให้เปิดให้บริการได้ตามปกติ และให้ด าเนินการ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรการ COVID 
Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๔.๕ โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
ดังนี้ 
 

    ๔.๕.๑ ให้ม…ี 
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      ๔.๕.๑ ให้มีการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
ผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
  ๔.๕.๒ นักเรียนอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ได้รับวัคซีนโควิด - 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) 
ผ่านระบบสถานศึกษาและเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง
และเด็ก 
 ๔.๕.๓ นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ ๖ - ๖ - ๗ อย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT - RC) ๖ มาตรการเสริม และแนวทาง ๗ มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา    
เพ่ือลดความเสี่ยงในสถานศึกษา 
 ๔.๕.๔ กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด – 19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ปฏิบัติตัว
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 ทั้งนี้ การตรวจประเมินตามมาตรการ COVID Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข/ Thai 
Stop COVID Plus ให้มีการก ากับติดตามและประเมินผล โดยคณะท างานตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ (ศปก.อ าเภอ) และคณะท างานตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล (ศปก.ต าบล) แต่ละพ้ืนที ่
  ข้อ ๕ การประกอบพิธีทางศาสนาของประชาชนมุสลิม ให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ข้อ ๖ ผู้ที่อาศัยรวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID - 19) อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๗ ให้นายอ าเภอแห่งท้องที่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่สามารถก าหนดมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนได้กรณีมีเหตุเร่งด่วนจ าเป็น เพ่ือป้องกัน
การแพร่ของโรค ดังต่อไปนี้  
  ๗.๑ ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๗.๒ ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๗.๒.๑ สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจ าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือ
จ าหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุม โรงมหรสพ สถานศึกษาพ้ืนที่ ชุมชน หมู่บ้าน หรือสถานที่อื่นใด
ไว้เป็นการชั่วคราว 
   ๗.๒.๒ สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
หยุดการประกอบอาชีพไว้เป็นการชั่วคราว 
   ๗.๒.๓ สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
เข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา พ้ืนที่หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 
 กรณีได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกระบี่ทราบทันที 

 ในบรรดาประกาศและค าสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ ให้มีผลบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัด  หรือแย้ง 
กับค าสั่งฉบับนี้  อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย       
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ โต้แย้ ง  
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ผู้ใดฝ่าฝืน… 
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 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน    
สองหมื่นบาท หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
สองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับแห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

                                           (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์) 
                                           ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
                                ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 
                        ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ 
 


