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ประกาศจังหวัดนครปฐม
ฉบับที่ 49 / 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
--------------------------------โดยที่ พบการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่
ในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ยังไม่ปรากฏอาการเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนจนส่งผลให้เกิดการระบาด
ระลอกใหม่ออกเป็นวงกว้าง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกาศ เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2๕๖4
และประกาศ เรื่อง การให้ข้อกําหนด ประกาศ และคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ 25/2๕๖4 เมื่อวันที่ 1๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 จึงยกเลิกประกาศจังหวัดฉบับที่ 45/2564 เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาเปิ ด - ปิ ด การให้ บ ริ ก ารของสถานประกอบการบางประเภท ลงวั น ที่ 8 เมษายน 2564
และออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
1..ห้ ามการใช้ อาคารหรื อสถานที่ ของโรงเรี ยนและสถาบั นการศึ กษาทุ กประเภทเพื่ อการจั ดการเรี ยน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ทําให้เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่
เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ ของข้อกําหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่
๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
2. ให้ กํ าหนดมาตรการควบคุ ม สํ าหรั บสถานที่ กิ จการ หรื อกิ จกรรม เพื่ อให้ ส ามารถเปิ ด
ดําเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
(1) สถานที่ที่มีการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่บริโภคในร้าน และไม่ใช่สถานที่ตาม
ประกาศจังหวัดฉบั บ ที่ 48/2564 ให้ เปิ ด ได้ไม่ เกิน เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยจะต้องไม่ มี การบริโภคสุราและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านดังกล่าว ในกรณีจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะของการนําไปบริโภค
ที่อื่น ให้จําหน่ายได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น.
(2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตมี้ อลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.00 น. โดยให้จาํ กัดจํานวนผู้ใช้บริการ
/ และงดเว้น …

-๒–
และงดเว้น การจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม การขาย ในส่ วนบริเวณที่ เป็ น ตู้ เกม เครื่อ งเล่ น ร้ านเกมและสวนสนุ ก
ให้งดการให้บริการ
(3) ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ร้านหรือ
ตลาดในลักษณะทํานองเดียว ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.00 น.
สําหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดําเนินการได้ในเวลา 0๔.00 น.
(4) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้
ไม่เกินเวลา ๒๑.0๐ น. สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาให้จัดได้ โดยจํากัดจํานวนผู้ชมในสนาม และต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
3. สถานที่ อื่ น นอกเหนื อ จากประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศจั ง หวั ด นครปฐม
ฉบับที่ 9/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
4. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดําเนินการของ
เจ้ าของหรื อ ผู้ จั ด การสถานที่ ให้ เป็ น ไปตามมาตรการป้ อ งกั น โรค รวมทั้ งการจั ด ระเบี ย บและระบบต่ างๆ
ที่ทางราชการกําหนด หากพบการกระทําที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ให้ คํ า แนะนํ า ตั ก เตื อ น ห้ ามปราม และมี อํ านาจกํ าหนดช่ วงระยะเวลา เพื่ อ ให้ ป รับ ปรุงแก้ ไขเพื่ อ ป้ อ งกั น
มิให้มีการแพร่ระบาดของโรค
5. หากมี ข้ อ ความในประกาศฉบั บ ใดขั ด หรือ แย้ งกั บ ประกาศฉบั บ นี้ ให้ ใช้ ข้ อ ความตาม
ประกาศฉบับนี้แทน
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิด
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เนื่ องจากเป็นกรณี ที่มีค วามจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้ เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม
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