
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครปฐม  
ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ในท้องที่จังหวัดนครปฐม 
     

  ตามที่ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ผ่อนคลายการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้เงื ่อนไขมาตรการ
ป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๓ ของข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) 
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครปฐม จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในส่วนของห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือทำเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็น
โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่น สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด
หรือการละเล่นอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ 
สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถาบันกวดวิชา 
สนามพระเครื่องเครื่อง ศูนย์ประชุม ทั้งนี้พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน  
กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู ้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น  และให้เปิด
ดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยให้มีมาตรการดังต่อไปนี้ 

 ๑. มาตรการควบคุมหลัก 

      ๑.๑ ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
      ๑.๒ ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

     ๑.๓ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
     ๑.๔ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า 

อย่างน้อย ๑ เมตร 
 ๑.๕ ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม
เท่าท่ีจำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง 
โทรศัพท์ เคลื่อนทีต่ามท่ีทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
ได ้
 

๑.๖ สถานที่... 



-๒- 
 

 ๑.๖ ให้โรงเรียนสอนดนตรี ภาษา เต้น สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สอนวาดภาพ  
สอนศิลปะ สอนขับรถยนต์ โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู ้ (ย ิม) โรงเรี ยนสอนทำอาหาร หรือสถานที่ 
เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ หรือการฝึกอบรมยังคงปิดกิจการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ฉบับที่ ๕) ข้อ ๒ (๑) 
 ๑.๗ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ 
ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู ้นั่ งรอในร้าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๖) ข้อ ๑ (๑) ง. 

 ๒. มาตรการเสริม 
      ๒.๑ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยจัดให้มี
พื้นที่เพียงพอในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ
เหนื ่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู ้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู ้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  
ทั้งนี้ ให้รายงานนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรืออาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 
      ๒.๒ ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 
      ๒.๓ จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา 
      ๒.๔ จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณ
จุดรับส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร 
      ๒.๕ อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
 ๒.๖ จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
  ๓. ให้หน่วยงานมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติการโควิด – 19 จังหวัดนครปฐม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ  
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่กำกับดูแล 
  ๓.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ออกคู ่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่
 ๓.๓ หน่วยงานด้านความมั ่นคงจัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข  
ฝ่ายปกครอง และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่กำหนด 
 
 

 
 

ผู้ใดฝ่าฝืน... 
 
 
 



-๓- 
 

  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั ้งนี ้ พนักงานเจ้าหน้าที ่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปราม 
ได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย 

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

                                                                  (นายชาญนะ เอ่ียมแสง) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

   ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม 


