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&& กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรี,ธง มาตรการในการเปา้ระวงั ปอ้งก้น แสะควบคมุการแพรร่ะบาตช่®รไร,8*ศึด^ อไ '')ร ่̂ ^ รนไ ๒๐®๙ 

{ไควิด-๑๙)
เรียน นายอำเภอ ทกุอำเภอ
อ้างถึง คำส่ังจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๗®00/๒๕๖๔ ลง'วันท่ี *๐  กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามทีจ่งัหวดันครราชสมีาโตร้บิการกำหนดเป ้นพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ ตามคำลงัศนูยบ์รหิาร 
สถานการณ์ฑารแพร่ระบาดจองโรคติดเช้ือโวริ'สโคโรนา ๒๐0)๙ (ไควิต-®๙) ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จังได้ 
5 คำสัง่จงัหวดันครรา'ขสนีา ท่ี ๗๑0๐/ ๖๕๖๔ เรือ่ง นาดรการในการเปา้ระวงั ป้องกัน และควบคมุการแพร ่
ระบาตของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-®๙) คำหรับพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุชองจงัหวดันครร''ช^'1 ลงวันท่ี 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใดยบุง่หวงัลดการรวมตวัชองประชาจนเพอิลดความเสยีงตอ่การตดิเชอีไํรรท้ีไ่คโรนา 
๒๐๑๙ {โควิด-๑๙) รวมท้ังเข้มงวดดัดกรองผู้ท่ีเดินพางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมต่าง  ๆหรีอพ้ืนท่ีเส่ียง นัน

โนการน้ี เท่ีอไหมาตรการในการเป้าวะวัง ป้องกัน และศวบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเขีอ่ไวร้ล่ 
โคไรนา ๒๐๑๙ (โควิด-®๙) คำหรับพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดชองจังหวัดนครราชสีมา เป้น1ไปอย่างมี'ประสิทธิภาพ ประสีทธิผล 
จังใหอ้ำเภอคำเนนิการ ดังน้ี

๑. ใหศู้นย์ปฎ๊บติัการควบคมุโรศอำเภอ (คปก.อ.) 1 ศูนย์ปฎิบติัการควบคุมโรคตำบล {ศปก,ต,) 
สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาขน ดังน้ี

๑.® ขอความร่วมมลงดออกจากเคหลถาน หลงัเวลา ๒๒.๐0 น. ถงึเวลา ๐๔.๐๐ น.
๑.๒ แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ี ใหพ้จิารณาดำเนนิมาตรการ 

ปฎบ?งานนอกสถานท่ีท้ัง (ผอ!'); (โ0 กา แอกกก)
๑.๓ โรงเรยีนทกุลงักดั หรอืสถานศกึษาทกุประเภท งดจดัการเรยีนการสอน ท่ีโรงเรยีน 

หรืออาคาร สถานทีข่องโรงเรียนหรือสถานศึกษาทกุประเภท (แบบ อก 51๒) ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ยกเวัน ระคันอดุมศึกษา *

๑.๔ ป้ค โรงภาพยนตร์, โรงละคร, โรงมหรสพ, สวนน้ํา, สวนสบุก, สนามเด็กเล่น, สวนสัตว์, 
สถานทีเ่ลน่สเกต็, โรลเลอรเ์บรด1 สระว่ายบํา้สาธารณะ, พติฒส, ห้องสมด, สนามมวย, โรงยิม, สถานท่ีลักหรือ 
เจาะ, สถาบนัลลีาค, สถานทีเ่ลน่ใยคะ, สถานประกอบการเพืล้สขุภาพ ร้านสปา รา้นนวด, สนามศพึา, ศนูย ์
พฒันาเดก็เลกี สถานรัปเลยงเด็กเอกชน

๑.๕ สถานทีท่ีเ่ปด็ไดโ้ดยตอ้งมการดดักรองตามมาดรการสาธารณสขุกอ่นเขา้ชม โตแ้ก ่
พิพิธกัณท, ศนูยก์ารเรยีนรู้, แหล่งประวิ?คาสตร์, โปราณสถาน, หอคิลป๋

๑.๖ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เป็ดโต้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้อง
ไม่มํผู้น่ังรอในร้าน

๑.๗ สวนสาธารณะ สวนพสกุษคาสตร์ สวนดอกไม้ ลานพืน้ทีก่จิกรรมสาธารณะ ทำโต ้
เฉพาะการเดนิเลน่หรือออกกำลงักายไตถ้งึเวลา ๑๘.0๐ น.

๑.๘ รา้นจำหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่ เปด็ไตถ้งึเวลา ๒๒.๐๐ น. ปริโภคกายโนร้านโต้ถึง 
๒๑.๐0 น. หา้มดืม่เครือ่งดืม่แอสกชฝอ็ลกัายโนรา้นโดยเดด็ขาด ตอ้งจัดโหม้กีารดดักรองและจำกดัจำนวนคน 
ภายในร้าน

/ ๑.๙ ห้างสรรพสินค้า...



3,.๔ ห้า}สรรพสีนคา คนย่การคา ถํใตไค้ถี}เวลา ๒**1-00 น.
31.8*0 ร ้าน ละค วก เฮ  ช ุบ ุเบ ุอร ้มาร์เก ็ด ร ้านค ้าว ัล ่ค ุก ่อสร้1 }ชม1® ^ 5ว ั ตลาดบ ัดก ุลาเคน  

ตลาดไค้รุ่ง ลนนกนเค้น เน ้ด ่ไค้!ถี}เวลา ๒๒.0 0  น. หากตามบุกติเบเ๊ดใหบ้รํการดลค*,' เ3๔ จ มมั1 ไหเรมัเนด้โด 
ค}้แค้เวลา 0๔ .00 น. ๒๒.00 น.

©1®© การจัดกจิกรรมขงมกึารรวมกลุม่กน้จองบคุคลโมเ่กนิ ๒0 คน ค้ย่ง■ ชอฺยบุญรดต่ย*บมั 
บฎุบิตักิารควบคมุโรค (คบกุ.) ในพนท หากเกน๊ ๒0 คน คอ้งขออนญุาตจากค^"*1รรบกรรควบ*1ม,ไร ค อ  
อังหวัดนครราขสีมา

©.๙© การบคลถานบ ุร ้การ หรือพนที่เลบ}ค้อกาวแพร่'โรค การสวมหนากากอบาม ัก หร่อ 
หนา้กากผา่ มาตรการเกยวก้บ ุการเดนิาใางและเคลือ่นยายแรงงานตา่งตํวว การคำเนนิการสกานหกีก้กน้ทีห่าร ่
ราชการกำหนด และการต}คา่นคคักรอ}การเคน้ราาง ยงมิผลบงัคบัใช้ต่อไบุ ต0 มคำลงัองัหวดันครราชสมีา 
ท่ี ๖๗ธ๔/๒๔๖๔ ลงวันห ๒๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๔ และคำสงจงัหวดันครราชสมีา ห ๖๔๘๒/ ๒๔๖๙ ลงวันห 
๒๘ มิถุนายน พ.ศ ๒๔๖๔ แลว้แตก่รญ

๒. กรณมึเิตด.เชอจำนวนมากกวา่ ๓ ราย ในหีน๋ทีห่มูบ่าัน/ชมุชน เดยีวกน้ มากกวา่ 0* ราย 
หรอมกิารแพรร่ะบาดเนน้กลม่กอ๊น (0บ5เธโ) มากกวา่ ๑  เหตกุารณเนพืน่ห ืห่มูบ่า้น/ชมุชน/ดาีบลุ เดยวกน้ 
ใหค้ำเนนิการดามแนวหางการกำหนดพืน้ทคีวบคมุและมาตรการในการเมาิระวงั ฟอ้งกน้ และควบคมุการแพร ่
ระบาดชองโรคตดิเชอไวรสัไคโรบา ๒0®๙ {โควัด-®๙) องัหวดันครราชสมีา ทีไ่คร้บัความเหน็ชอบดามมต ิ
หบ็รุะชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่องัหวดันครราขสมีา คร้ังที ่ ๑0๒/๒๔๖๔ เมือ่วนัที ่ ๒๒ มถินุายน ๒๔๖๔ 
ตามหนงัสอีองัหวดันครราชสมีาที ่ นม 00๑ ๘ .๑ / ๑๓๔๑๖ ล}วันที ่๒๓ มถินุายน ๒๔๖๔ โค ยอ าจพ จิารผ า 
มอบหมายหนา้ทีใ่หช้คุบ0ุ บตักิารบรุะจำตำบล {ซบุค.) รว่มตำเนนิการชบัเคลีอ่บการบฎุบ๊ตัใิหเ้กดิผลอยา่ง 
เน้น2บุธรรมต่อไปไค้

ทั้งนี้ ให ้อำเกอถ ีอบ ุฎ ิบ ัต ิ ตลอดทั้งกำชับ กวดชัน ให ้เน ้นใปตามมาดรการของจ ังหว ัด  
นครราชลิมาอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดด้วย

จงีเรยืนมาเพอพจิารผาคำเนนิการตอ่โบุ

ขอแสดงความน้บถีอ

(น.
’ (บายกอบชยั บญุธรผะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราซสิมา

ท ี่ห ่าการบ ุกครองจังVIวัต {กล'มงานบ ุกครอง) 
โทร/โหรสาร 0  ๔๔๒๔ ๒®;0๒, 0  ๔๔๒๔ ๒0๒๔


