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มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมหรือพิธีการตามประเพณีนิยม 

มาตรการหลัก 1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ผู้ ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ และให้เว้นระยะนั่งหรือ
ยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนทุกคน และมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้บริการ 

 2) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การ
จัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น สำหรับ
การจัดเลี้ยง งานพิธี ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดำเนินการอื่นใด ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้  

 3) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพ้ืนที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบ
เทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น หมอชนะ ไทยชนะ  

 4) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคารและติด
สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยก กรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยและให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีทางราชการกำหนด  

 5) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ  
 6) พิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศท่ีดี  
 7) พ้ืนที่การรอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าและออก

จากงาน เพ่ือป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้  
 8) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง หรือการจัดกิจกรรม   

ต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
 9) ให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
 10) การจัดเลี้ยง ให้จัดอาหารแบบแยกชุดสำหรับรับประทานคนเดียว หรือการจัดอาหารให้เป็นประเภทแยกชุดรายบุคคล (SET BOX) 
 11) ให้งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และงดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด 
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มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

การจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมหรือพิธีการตามประเพณีนิยม 

มาตรการเสริม
เฉพาะกิจกรรม 

1. งานอุปสมบทหรือบรรพชา 
     1.1 ให้งดการจัดขบวนแห่ การเต้นรำ และกิจกรรมอ่ืนในทำนองเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกวัด 
     1.2 ให้ผู้อุปสมบทหรือบรรพชา ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธี swab หรือด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจ
จะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยสามารถใช้ผลการตรวจยืนยันได้
ภายใน 7 วันหลังการตรวจ หรือแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     1.3 ให้เฉพาะผู้ปกครองและพระภิกษุเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหรือบรรพชาภายในอุโบสถได้ 
2. งานมงคลสมรส 
     2.1 ต้องจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข์ ให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้น และต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
     2.2 งดพิธีแห่ขันหมาก และงดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท 
     2.3 ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ เมตร สำหรับจัดเก้าอ้ีนั่งสำหรับแขกที่มาร่วมงานให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
3. งานพิธีการศพ 
    3.1 ต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด 
    3.2 ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ เมตร 
    3.3 ต้องจัดเก้าอ้ีนั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
    2.4 ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึกต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
    2.5 ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
    2.6 ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    2.7 ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กรณีเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอ่ืนให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์การทาง

ศาสนานั้นๆ 
4. งานวันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ 
    4.1 งดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทน  
    4.2 งดการใช้มือหยิบข้าวใส่บาตรพระภิกษุ  
    4.3 ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ เมตร สำหรับจัดเก้าอ้ีนั่งสำหรับผู้ที่มาร่วมงานให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
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มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

4.1 ร้านจำหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม 

 

- มาตรการในระยะที่ 1  ดำเนินการภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
1) ให้สถานที่ดังกล่าว เปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 2๐.00 น. และห้ามการบริโภค และการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน 
2) จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการที่บริโภคในร้าน  กรณีที่เป็นห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภค

ในพ้ืนที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยคำนวณจากสัดส่วนพ้ืนที่อัตรา 1 คน
ต่อพ้ืนทีห่นึ่งตารางเมตร 

3) ให้มีการทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เก้าอ้ี โต๊ะบริการ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการ
ให้บริการ ทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

4) ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยให้จัดพ้ืนที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตามมาตรการ
ทางสาธารณสุข  สำหรับพ้ืนที่การรับประทานอาหารให้เว้นระยะของสถานที่นั่งหรือโต๊ะ ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร กรณีระยะห่างไม่เกิน 1.5 เมตร 
ต้องจัดให้มีฉากกั้น 

5) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ทั้งในพ้ืนที่บริการรับประทาน
และห้องสุขา 

6) จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานให้บริการ และผู้ เข้ารับบริการทุกคน         
ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

7) ให้ผู้ประกอบอาหาร พนักงานผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
8) กำหนดให้ผู้รับบริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือจะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึก

ข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
9) สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิดหรือห้องปรับอากาศ ให้ลดเวลาการรับประทานอาหารไม่ควรเกิน 1.30 ชั่วโมง 
10) กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้บริการ โดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะ หลีกเลี่ยงการใช้

อุปกรณ์ร่วมกัน หรือพิจารณาใช้ถุงมือส่วนบุคคลในการตักอาหารส่วนกลาง 
11) ดำเนินการอ่ืนใด ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม กำหนด 
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มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

 - มาตรการระยะที ่2  ดำเนินการภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  
1) ให้ผู้ประกอบการจัดทำข้อมูลทะเบียนบัญชีรายชื่อ และข้อมูลตามแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ

(ศปก.อำเภอ) กำหนด  ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของสถานประกอบการ  
ทั้งนี้ หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) แห่งท้องที่ทราบภายใน  ๗ วัน  

2) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว    
ทุกคนของสถานประกอบการเป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจจะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 

 

4 .2  สถาน เสริมความงาม    
ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม  

 

- มาตรการระยะท่ี 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
1) ให้สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 2๐.00 น. ห้ามมิให้มีการรอคิวภายในร้าน 
2) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เก้าอ้ี โต๊ะบริการ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการให้บริการ 

รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผมหรือเก้าอ้ีให้บริการ อย่างน้อย 1.5 เมตร 
4) ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่จัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
5) จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามมาตรการที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
6) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และ

เสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ  
7) ให้มีการทำความสะอาดผ้าคลุมตัดผม ทุกครั้งที่ให้บริการ 
8) ให้งดการให้บริการโกนหนวด กันหน้า กันค้ิว และงดพูดคุยโดยไม่จำเป็นขณะให้บริการ 
9) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการให้บริการโดยผ่านการนัดหมาย และให้จำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายหนึ่งชั่วโมง 



หน้า 5 จาก 10 

 

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

  
10) กำหนดให้ผู้รับบริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือจะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึก

ข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
11) ดำเนินการอ่ืนใด ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม กำหนด 

- มาตรการระยะท่ี 2  ดำเนินการภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  
1) ให้ผู้ประกอบการจัดทำข้อมูลทะเบียนบัญชีรายชื่อ และข้อมูลตามแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.

อำเภอ) กำหนด  ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของสถานประกอบการ  ทั้งนี้ หากมี
กรณีเปลี่ยนแปลงให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) แห่งท้องที่ทราบภายใน ๗ วัน  

  2) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว     
ทุกคนของสถานประกอบการเป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจจะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนซึ่งได้รับ
การรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 

 

4.3 สถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ หรือสถานประกอบการ
นวดแผนไทย 

 

- มาตรการระยะท่ี 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
1) ให้สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 2๐.00 น. และเปิดให้บริการได้เฉพาะการให้บริการนวดเท้า 
2) ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้ าเครื่องแต่งกาย 

อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริการและกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 
3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล 
๔) ให้ผู้ประกอบการสถานที่จัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
5) จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามมาตรการที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 



หน้า 6 จาก 10 

 
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

 6) ให้ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือลงทะเบียนเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการให้บริการโดยผ่านการนัดหมาย และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
๘) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
9) ดำเนินการอ่ืนใด ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม กำหนด 
10) กำหนดให้ผู้รับบริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือจะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึก

ข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มาตรการระยะท่ี 2  ดำเนินการภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  
1) ให้ผู้ประกอบการจัดทำข้อมูลทะเบียนบัญชีรายชื่อ และข้อมูลตามแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ

(ศปก.อำเภอ) กำหนด  ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของสถานประกอบการ  ทั้งนี้ หากมีกรณี
เปลี่ยนแปลงให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) แห่งท้องที่ทราบภายใน ๗ วัน  

2) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว    
ทุกคนของสถานประกอบการ เป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจจะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 

4.4 ตลาดนัด ตลาดสด  
 

- มาตรการระยะท่ี 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
1) ให้สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 2๐.00 น. ยกเว้นตลาดค้าส่งที่ ได้มีการขออนุญาตยกเว้นจากเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ทั้งนี้ ให้เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายเครื่องอุปโภคหรือบริโภคเท่านั้น 
2) จัดให้มีการทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เก้าอ้ี โต๊ะบริการ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาด เช่น การระบายอากาศภายในตลาดให้เพียงพอ เหมาะสม ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ความสูงของ

หลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาด 
 



หน้า 7 จาก 10 

 
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

  
4) จัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอภายในพ้ืนที่ตลาด 
5) จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามมาตรการที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยกำหนดให้มีทางเข้า- ออกบริเวณตลาดได้ไม่เกินสองจุด 
6) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ค้า และลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
7) ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ และคำเตือนในการใช้บริการ หรือการจัดให้มีเสียงหรือ สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
8) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และให้จัดทำ

ฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ภาชนะสำหรับรับหรือทอนเงิน เพ่ือลดการสัมผัสระหว่างกัน  
9) ห้ามมิให้มีการวางสินค้าบริโภคเพ่ือจำหน่ายลงบนพ้ืน โดยเด็ดขาด 
10) กำหนดให้ผู้รับบริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือจะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึก

ข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
11) ดำเนินการอ่ืนใด ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม กำหนด 

- มาตรการระยะท่ี 2  ดำเนินการภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  
1) ให้ผู้ประกอบการเจ้าของตลาด จัดทำข้อมูลทะเบียนบัญชีรายชื่อ และข้อมูลตามแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุม

โรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) กำหนด ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ค้า แผงค้า ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของสถานประกอบการ  ทั้งนี้ 
หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) แห่งท้องที่ทราบภายใน ๗ วัน  

2) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว
ทุกคนของสถานประกอบการเป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจจะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 
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มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

4.5 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
คอมมูนิ ตี้ มอลล์  หรือสถาน
ประกอบการอ่ืนที่ มีลักษณะ
คล้ายกัน 

 

- ระยะแรก ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
1) ให้สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 2๐.00 น.  
2) จัดให้มีการทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะ    

มูลฝอยทุกวัน ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำ ยา
ฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ และให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้บริการ 

3) ให้เว้นระยะห่างที่นั่งในพ้ืนที่ส่วนกลาง อย่างน้อย 1 เมตร  
4) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการมิให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน 

รวมทั้งพิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น และให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดำเนินการอ่ืนใด ที่เปิด
โอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

5) ให้จัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
6) จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้า

อาคาร รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยและให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายง าน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีทางราชการกำหนด 

7) กำหนดให้ผู้รับบริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือจะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึก
ข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่าง
สม่ำเสมอ 

9) ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติและคำเตือนในการใช้บริการ หรือการจัดให้มีเสียงหรือ สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
เพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

10) ดำเนินการอ่ืนใด ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม กำหนด 
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มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
 - ระยะที่สอง ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  

1) ให้ผู้ประกอบการ จัดทำข้อมูลทะเบียนบัญชีรายชื่อ และข้อมูลตามแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 
(ศปก.อำเภอ) กำหนด ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้เช่าสถานที่ ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของสถานประกอบการ  ทั้งนี้ หากมี
กรณีเปลี่ยนแปลงให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) แห่งท้องที่ทราบภายใน ๗ วัน 

2) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ผู้ให้บริการ พนักงาน ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของ
สถานประกอบการเป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจจะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนซึ่งได้รับการรับรอง
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ลูกจ้างได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 

 

4.6 สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา
หรือกิ จกรรมทางน้ ำ เพื่ อการ
สันทนาการ หรือสระว่ายน้ ำ
สาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการ
ออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง
หรือตั้งอยู่ในที่โล่ง สนามกีฬาหรือ
สถานที่ เพื่ อการออกกำลังกาย
ประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี 

- ระยะแรก ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
1) ให้สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 2๐.00 น. และกรณีจัดให้มีการแข่งขัน ห้ามมิให้มีผู้ชมในสนามโดยเด็ดขาด 
2) ให้ผู้ประกอบการ ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน

และหลังจากการจัดกิจกรรม รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อย่างน้อยทุกสามชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 2 ตารางเมตรต่อคน ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ และจัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่

มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
4) ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบสถานที่จัดให้มีการจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
5) ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบสถานที่จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน

ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
6) ให้ผู้ประกอบการต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัด โดยให้ทำกิจกรรมออกกำลังกายได้ไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง 
7) ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้งด

บริการในส่วนการอบตัว อบไอน้ำ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
 8) กรณีสวนสาธารณะ ลานกีฬาสาธารณะ ห้ามจำหน่ายสินค้า ยกเว้นจำหน่ายเครื่องดื่ม และห้ามรับประทานอาหารในสวนสาธารณะ 

สำหรับร้านอาหารในสนามกีฬา สโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม 
9) กรณีสระว่ายน้ำ ให้จัดให้มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้มีความเป็นกรด-ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบ

ด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำในทุกระบบเป็นประจำทุกสัปดาห์ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบ 
10) กำหนดให้ผู้รับบริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือจะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการเป็นเอกสาร เพ่ือเป็นการบันทึก

ข้อมูลประกอบการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
11) ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ สามารถพิจารณาปิดสถานที่ดังกล่าวได้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
12) ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติและคำเตือนในการใช้บริการ หรือการจัดให้มีเสียงหรือ สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

เพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
13) ดำเนินการอ่ืนใด ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม กำหนด 

- ระยะที่สอง ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  
1) ให้ผู้ประกอบการ จัดทำข้อมูลทะเบียนบัญชีรายชื่อ และข้อมูลตามแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 

(ศปก.อำเภอ) กำหนด ได้แก่ ผู้ให้บริการ พนักงาน ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคนของสถานประกอบการ ทั้งนี้ หากมีกรณี
เปลี่ยนแปลงให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) แห่งท้องที่ทราบภายใน ๗ วัน 

2) ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ผู้ให้บริการ พนักงาน ลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกคน  
ของสถานประกอบการเป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งชุดตรวจจะต้องเป็นไปตามาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ลูกจ้างได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน 
 
 

 


