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กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ / '
(ฉบับที่ ๒๗) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที ๙/๒๕๖๔

เรียน

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๙๗๓
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใบสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๙/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑

.

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดๆ และคำสั่งๆ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ข้อ กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ประกาศ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นต้นไป โดยมีข ้อกำหนดและข้อปฏิบ ัต ิ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์
๑.๒ การห้ามออกนอกเคหสถาน
๓ การปฏิบัติหน้าที่ชองพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๔ บุคคลที่ได้รับการยกเว้น
๕ การกำหนดกรณียกเว้นเพิ่มเติม
๑.๖ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
๑.๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
๑ .๘ การชนส่งสาธารณะ
๑.๙ การเดินทางข้ามจังหวัด
๑.๑๐ มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ
๑.๑๑ มาตรการเพื่อมิให้การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิบ
๑.๑๒ การบังดับใช้มาตรการตามข้อกำหนด
๑

.

๑

.

/ ๒. คำสั่งศนย์บริหาร...

-๒๒. คำสั่งศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
(โควิด - )
ที่ ๙/ ๒๕๖๔ เรื่อง พื้น ที่ส ถานการณ์ท ี่ก ำหนดเป็น พื้น ที่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้น ที่ควบคุม
และพื้นที่เฝืาระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕'๔๘ ลงวันที่ ๑0 กรกฎาคม ๒๔๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดพื้นที่สถานการณ์เป็น
พื้น ที่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด ๑๐ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๔ จังหวัด พื้น ที่ค วบคุม ๒๕ จังหวัด และพื้น ที่
เฝืาระวังสูง ๑๘ จังหวัด
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ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท)
ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
๑. รับ ทราบและถือ ปฏิบ ัต ิต ามข้อ กำหนดๆ และคำสั่งฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด
๒. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประซาซน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งจัดการ เคลื่อนย้าย ลดการรวมกลุ่มของบุคคล
และเร่งรัดมาตรการด้านการป้องกันและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรค
ขณะเดียวกัน ก็ยังคงมาตรการเพื่อ ให้ระบบเศรษฐกิจ พื้น ฐานยังคงดำเนิน ต่อ ไปได้ช ี่งมาตรการเหล่านี้จำเป็น ต้อ งอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อให้ฝ่าวิกฤตินี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน.
๓. ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
ใช้บ ังคับ กับ พื้น ที่ส ถานการณ์เท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริม ณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร) เน้นยํ้าให้กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด หารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบและกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ
๕. จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปีตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประสานการปฏิบัติกับ ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบและกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ
๖. การเดิน ทางข้า มจัง หวัด ให้ท ุก จัง หวัด ประสานการปฏิบ ัต ิก ับ ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ
๖.๑ สร้างการรับรู้ให้ประซาซนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้
โดยไม่ม ีเหตุจ ำเป็น เพื่อ ประโยชน์ส ่วนรวม กรณีท ี่จ ำเป็น ต้อ งเดิน ทางข้ามเขตพื้น ที่อ าจไม่ไ ด้รับ ความสะดวกในการ
เดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
๖.๒ เฝืาระวัง คัดกรอง ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจาก
จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้อ งกัน โรคโดยการคุมไว้
สังเกต แยกกัก หรือ กัก กัน ในพื้น ที่ท ี่พ ำนัก หรือ สถานที่ท ี่ท างราชการกำหนด หรือ ตามหลัก เกณฑ์ห รือ แนวปฏิบ ัต ิ
ด้านสาธารณสุขที่กำหนด
ทั้ง นี้ การตรวจคัด กรองการเดิน ทางและมาตรการที่จ ะกำหนดขึ้น ดัง กล่า วต้อ งไม่ก ระทบ
ต่อ การปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการหรือ การดำเนิน งานเพื่อ ประโยชน์ส าธารณะชองเจ้าหน้าที่ข องรัฐ หรือ บุค คลที่เกี่ยวข้อ ง

/ ๗. การจัดกิจกรรม...

-๓๗. การจัด กิจกรรมรวมกลุ่ม ทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล) ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถ ุน ายน ๒๔๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
โรคติด ต่อ จัง หวัด กำหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาอนุญ าตฃองพนัก งานเจ้า หน้า ที่เพื่อ ให้เหมาะลมกับ สภาพพื้น ที่
จัดกิจกรรมและสถานการณในพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนบถอ

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ผู้ว ่าราชการจังหวัด นครราชสีม า

(08 0 x ๒ สิ่งที่ส่งมาด้วย)
สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๓๑๓๐
โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๓๑๒๙

ค่านิยมจังหวัดนครราชสีมา
'มีจติ บริการ เน้นการทำงานแบบมุง่ ผลส้มฤทธี้

