
สําเนา 
 

 
 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม 
ฉบบัที ่๗๕/2564 

เรื่อง มาตรการผ่อนคลายเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานก่อสรา้ง ของพืน้ที่จังหวัดนครปฐม 

--------------------------------- 

 ตามที่จังหวัดนครปฐมได้มีประกาศฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔       

เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในพ้ืนที่จงัหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปิดสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ และสถานที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับ
แรงงานก่อสร้าง รวมทั้งห้ามการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการช่ัวคราวต้ังแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔    
ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น้ัน 
 เพ่ือเป็นการผ่อนคลายให้สถานที่ก่อสร้างบางประเภทซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ 
ให้สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อไปได้ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาด         
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22(1) (7) และมาตรา 3๕ (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒5๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 2564  ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศ      
เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่              
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกําหนด ประกาศ และคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือของ          
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๘๐๑.๐๑/๘๐๘๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง อนุมัติในหลักการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ ๔๔/๒๕๖๔          
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จงึมีประกาศดังต่อไปน้ี 
 1. การอนุญาตการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท ให้ย่ืนคําขอ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนคลายการดําเนินการ
ก่อสร้างจังหวัดนครปฐม พิจารณาอนุญาต สําหรับการก่อสร้างขนาดเล็กให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ
พิจารณาอนุญาต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

  (1) โครงการก่อสร้าง ซึ่งหากหยุดก่อสร้างในทันทีหรือการดําเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือ
ชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างช้ันใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูน
ปิดล้อม หรือการก่อสร้างอ่ืนๆ  

  (2) การก่อสร้างโครงสร้างช่ัวคราว ซึ่งการหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดําเนินการล่าช้าจะ
ได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น น่ังร้าน 
หรอืแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพ้ืน 

  (3) การก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบริเออร์ 
(Barrier) ก้ันช่องการจราจร หรือแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร  

/(4) การก่อสรา้ง… 
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  (4) การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของ     
โรคโควิด-19 และเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ
สถานที่ก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
   ๒. ให้แรงงานประเภทก่อสร้างสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายจากสถานที่พักช่ัวคราวทั้งกรณีข้ามเขต
จังหวัดหรือภายในเขตจังหวัดได้ เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุม
ป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย หรือการฉีดวัคซีน ทั้งน้ี ต้องดําเนินการภายใต้คําแนะนําของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนที่ 
   ๓. สถานที่ตามข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 62/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สําหรับสถานที่พัก        
ของคนงานก่อสร้างหรือสถานที่พักอ่ืนในลักษณะคล้ายกัน โดยเคร่งครัด 
   4. ให้นายอําเภอโดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ บูรณาการ
หน่วยงานในพ้ืนที่ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานช่ัวคราว ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้ง
การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกําหนด หากพบการกระทําที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค อาจให้คําแนะนํา ตักเตือน ห้ามปราม และมีอํานาจกําหนดช่วงระยะเวลาให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกัน
มิให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีคําสั่งปิดสถานท่ีไว้เป็นการช่ัวคราว และเมื่อได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางและมาตรการที่ทางราชการกําหนดแล้ว ให้นายอําเภอโดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อําเภอมีอํานาจสั่งให้สถานที่ดังกล่าวเปิดดําเนินการได้ 
  ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘      
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 1๘ 
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

อน่ึง เน่ืองจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย      
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 

วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 (นายสุรศักด์ิ  เจริญศิริโชติ) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม 
 

 



แบบคําร้องประกอบการพิจารณาขออนุญาตดําเนินการก่อสร้าง  
(ตามประกาศจังหวัดนครปฐมที่ 75/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564) 

วันที.่..................เดือน....................................พ.ศ............... 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ข้าพเจ้า .................................................................อายุ.............ปี  เลขประจําตัวประชาชน...................................................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี .......... ถนน .............................. หมู่ท่ี ........ตําบล ......................... อําเภอ .................................. จงัหวัด ................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ...........................................เป็นผู้ประกอบการ /นายจ้าง/ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับมอบอํานาจจากนายจา้ง  

สถานท่ีทํางาน ณ บริษัท / หน่วยงาน ............................................................................ เลขท่ี ............. ถนน ............................... 
หมู่ท่ี ............ ตําบล............................อําเภอ........................................... จงัหวัดนครปฐม  
2. เหตุผลความจําเป็น 

 (1) กรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง  

 (2) การก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว ซ่ึงการหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดําเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น นัง่ร้าน หรือแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพ้ืน 

 (3) การก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบร์ริเออร์กั้นช่องการจราจร หรือแผ่น
เหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร 

 (4) การก่อสร้างในสถานท่ีก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวข้องกับมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และเป็นไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข 
3. ระยะเวลาที่ขออนุญาต โดยขอดําเนินการ จํานวน..........วัน ในระหว่างวันท่ี............................................................................................. 
4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

  จํานวนแรงงาน ...........คน แรงงานไทย ........... คน แรงงานต่างด้าว .............. คน  แบ่งเป็น 
แรงงานพักอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกอ่สร้าง.............คน  และ แรงงานมีการเดินทางไป – กลับ จากเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างจํานวน..........คน 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต/ผู้ประกอบการ 
  บัญชีรายชื่อข้อมูลแรงงาน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของแรงงาน หรือบัตรของแรงงานต่างด้าว 
  สําเนาหนังสือหรือเอกสารสัญญาจ้าง หรือ เอกสารประกอบแสดงความจําเปน็ในการดําเนินการก่อสร้าง 
  แผนปฏิบัติการตามมาตรการ Thai Stop Covid Plus 

  อ่ืนๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และรับรองว่าจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
        ขอแสดงความนับถือ 
          (ลงชื่อ) .......................................................................  
                          (.....................................................................) 
 

 

 

ความเห็นผู้อนุญาต 
  เห็นควรอนุญาต       ไม่อนุญาต เนื่องจาก......................................................................................................... 
 

          (ลงชื่อ) .......................................................................  
                          (.....................................................................) 

ตําแหน่ง............................................................................ 


