
 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกนัและควบคุมการแพรระบาดฯ 

สถานที่ตามขอ 1.๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที ่7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคมุแบบบูรณาการเพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเตมิ) 

(๔) สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
สนามกีฬาหรือสถานที่ออก
กำลังกายที่เปนพื้นที่โลงแจง 

 

1) ใหสถานที่ดังกลาวเปดใหบริการไดไมเกินเวลา 2๐.00 น. 
2) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ เครื่องเลนออกกำลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของกอน

และหลังจากการจัดกิจกรรม และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ใหผูประกอบการหรือผูรบัผิดชอบดูแลสถานที่ ควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลา

ในการใชบริการใหส้ันลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเล่ียงการติดตอสัมผัสระหวางกัน และหามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุมเกิน
กวา 5 คนข้ึนไปและตองไมมผีูชมมาชุมนุมกัน หรือการแขงขันในสถานทีด่งักลาว 
4) ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย 4 ตารางเมตรตอคน ตลอดระยะเวลาที่ใชบริการ และจัด

ใหมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน หางกันอยางนอย 2 เมตร 
5) ใหผูรับผิดชอบสถานที่จัดใหมีการจัดสถานที่ลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรคที่เพียงพอ 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด สำหรับพนักงานใหบริการ และผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ 
7) ใหใชแอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด เพื่อเปนการบันทึกขอมูล

ประกอบการสอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
8) ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบดูแลสถานที่ สามารถพิจารณาปดสถานที่ดังกลาวได เพ่ือประโยชนในการปองกัน ควบคุม

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
9) ใหผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบดูแลสถานที่ จัดใหมีปายประชาสัมพันธขอปฏิบัติและคำเตือนในการใชบริการ หรือการ

จัดใหมีเสียงหรือ สื่อประชาสัมพันธอื่นๆ เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 

 
 



 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกนัและควบคุมการแพรระบาดฯ 

สถานที่ตามขอ 1.๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเตมิ) 

(๕) รานเสริมสวย แตงผม
หรือตัดผมและรานทำเลบ็ 

 

1) ใหสถานที่ดังกลาวเปดใหบริการไดไมเกินเวลา 2๐.00 น. 
2) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ เกาอ้ี โตะบริการ พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของกอนและหลัง

การใหบริการ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ใหผูประกอบการ จัดใหมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยนื หางกันอยางนอย 2 เมตร หากพ้ืนที่ไมเพียงพอหามมิใหมีการรอคิวใน

ราน  
4) ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย 4 ตารางเมตรตอคน ตลอดระยะเวลาที่ใชบริการ และจัด

ใหมีการระบายอากาศที่ดีภายในราน 
5) ใหผูรับผิดชอบสถานที่จัดใหมีการจัดสถานที่ลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรคที่เพียงพอ 
6) จัดใหมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวดั สำหรับพนักงานใหบริการ และผูใชบริการ 

ตามขดีความสามารถ 
7) ใหชางตัดผม ชางทำเล็บและผูใชบริการ สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา 
8) ใหชางตัดผม ชางทำเล็บและผูชวย (ถามี) สวม Face Shield และเส้ือคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ใหบริการ 
9) ใหมีการเปล่ียนผาคลุมตดัผมทกุครัง้ที่ใหบริการ 
๑๐) ใหงดการใหบริการโกนหนวด กันหนา กันคิ้ว และงดพูดคยุโดยไมจำเปนขณะใหบริการ 
๑๑) ใหใชแอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด เพื่อเปนการบันทึกขอมูล

ประกอบการสอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 



 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคมุการแพรระบาดฯ 

การจัดกิจกรรมตามขอ ๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) 

มาตรการหลัก 1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบอย ๆ ทั้งกอนและหลังการใหบริการ รวมถึงหองสุขา และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ผูรวมกิจกรรมทุกคนตองสวม
หนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา จัดใหมจีุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลหรือน้ำยาฆาเชื้อโรคท่ีเพียงพอ และใหเวนระยะนั่งหรือ
ยืนในพ้ืนที่โดยรอบหางกันอยางนอย 1 เมตร พรอมทั้งใหผูเขารวมกิจกรรมลงทะเบียนทกุคน และมหีนากากอนามัยสำรองไวใหบริการ 

 2) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด โดยพิจารณาจัดเปนรอบเขารวมกิจกรรม สำหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ  
การจัดแสดงสินคา โดยคิดเกณฑตามขนาดพ้ืนที่ไมนอยกวา 2 ตารางเมตรตอคน รวมท้ังพิจารณาเพ่ิมพื้นที่ทางเดิน (walk way) ใหมีสัดสวนมากข้ึน 
สำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี ใหงดเวนกิจกรรมสงเสริมการขายหรือการดำเนินการอ่ืนใด ที่เปดโอกาสใหผูคนมาชุมนุมกันหนาแนน และอาจเกิดภาวะไร
ระเบียบได  

 3) ใหมีการควบคุมทางเขาและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานท่ี รวมถึงบริเวณพ้ืนที่จัดงาน และพิจารณาใชระบบ
เทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินคาแบบออนไลนและเพ่ิมมาตรการใชแอปพลิเคชันทีท่างราชการกำหนด เชน หมอชนะ ไทยชนะ  

 4) มีมาตรการคัดกรองไข และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเปนหวัด สำหรับผูประกอบการ พนักงานบริการ และผูใชบริการกอนเขาอาคารและติด
สัญลักษณแสดงการคัดกรองผาน รวมถึงมีหองแยกกรณีพบผูรวมกิจกรรมมีอาการปวยและใหมีระบบเก็บขอมูลและติดตามผูเขารวมกิจกรรมไดทุกคน 
ทั้งน้ี ใหรายงานหนวยงานรับผิดชอบ กรณีพบผูที่เขาเกณฑสอบสวนโรคตามแนวทางท่ีทางราชการกำหนด  

 5) จัดใหมีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงหองสุขา ท้ังนี้ ใหทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆาเชื้อโรคอยางสมำ่เสมอ  
 6) พิจารณาจัดที่นั่งใหมีระยะหางในลักษณะ 2 ที่นัง่ เวน 1 ที่น่ัง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  
 7) พ้ืนท่ีการรอเขางานและพ้ืนท่ีรอคิว จัดใหมีท่ีนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณใหชัดเจน และใหมีการจัดระเบียบกอนเขาและออก

จากงาน เพ่ือปองกันผูคนมาชุมนุมกันหนาแนน และอาจเกิดภาวะไรระเบียบได  
 8) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปดและปดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินคา งานพิธี การจัดเลี้ยง หรือการจัดกิจกรรม   

ตาง ๆ หรือจัดใหมีการรับและสงผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัดของการใชบริการขนสงสาธารณะ รวมท้ังลดความเสี่ยงตอการแพรเชื้อ 
 9) ใหคำแนะนำผูเขารวมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการใหบริการและการจัดกิจกรรมอยางทั่วถึงลดการรวมกลุมใกลชิดกัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ

ควบคุมหลักอยางเครงครัด  
 10) การจัดเลี้ยง ใหจัดอาหารแบบแยกชุดสำหรับรับประทานคนเดียว หรอืการจัดอาหารใหเปนประเภทแยกชุดรายบุคคล (SET BOX) 
 11) ใหงดจัดใหมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด และงดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเตนรำทุกชนิด 



 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจงัหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที ่๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคมุการแพรระบาดฯ 

การจัดกิจกรรมตามขอ ๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) 

มาตรการเสริม
เฉพาะกิจกรรม 

1. งานอุปสมบทหรือบรรพชา 
     1.1 ใหงดการจัดขบวนแห การเตนรำ และกิจกรรมอ่ืนในทำนองเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกวัด 
     1.2 ใหผูอุปสมบทหรอืบรรพชา ตองเขารับการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธ ีswab สามารถใชผลการตรวจยืนยันได 
           ภายใน 7 วัน หลังรับทราบผลการตรวจ หรือแสดงหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     1.3 กรณีคณะสงฆผูเขารวมการอุปสมบทหรือบรรพชาตองไดรับการตรวจตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีการตามที ่            
           เจาพนักงานควบคุมโรคกำหนดโดยใชผลไดไมเกิน 24 ชั่วโมง หรือแสดงหลักฐานการไดรับวัคซนีปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     1.4 ใหเฉพาะผูปกครองและพระภกิษุเทาน้ันที่สามารถเขารวมพิธีอุปสมบทหรือบรรพชาภายในอุโบสถได 
2. งานมงคลสมรส 
     2.1 ตองจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข ใหนอยท่ีสุด เชน บิดามารดา ญาติผูใหญ หรือแขกผูใหญเทาน้ัน และตองจัดแถวเวนระยะหางระหวางบุคคลไมนอยกวา ๒ เมตร 
     2.2 งดพิธีแหขนัหมาก และงดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท 
     2.3 ตองจัดอาสนะสงฆ ใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๑ - ๒ เมตร สำหรับจัดเกาอ้ีนั่งสำหรับแขกท่ีมารวมงานใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๒ เมตร 
3. งานพิธีการศพ 
    3.1 ตองลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพใหนอยที่สุด และใชเวลาสวดใหนอยที่สุด 
    3.2 ตองจัดอาสนะสงฆ ใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๑ - ๒ เมตร 
    3.3 ตองจัดเกาอ้ีนั่งสำหรับแขกที่มารวมฟงสวดอภิธรรม หรือรวมฌาปนกิจศพใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๒ เมตร 
    2.4 ตองจำกัดจำนวนคนรวมพิธีแหศพเวียนเมรุใหนอยที่สุด และใหต้ังแถวตอนลึกตองเวนระยะหางระหวางบุคคลไมนอยกวา ๒ เมตร 
    2.5 ตองจัดแถวระยะหางระหวางผูข้ึนวางดอกไมจันทน ไมนอยกวา ๒ เมตร 
    2.6 ตองปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเปนกรณีผูเสียชีวิตจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    2.7 ตองปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กรณีเปนกรณีศาสนาอิสลาม สวนศาสนาอื่นใหปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององคการทาง 
          ศาสนานั้นๆ 
4. งานวันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ 
    4.1 งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมทางดานพระพุทธศาสนา ที่มีการรวมกลุมของบุคคล ยกเวนกรณีกิจวัตรหรือสังฆกรรมของสงฆ 
    4.2 กรณีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรืองานบุญที่มีการรวมกลุม จะตองดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด 

 


