ศาลากลางจัง หวัด บุรีรัม ย์
๑® £๙ เขากระโดง
จังหวัดบุรรัมย ๓ ๑0๐0
600 รันวาคม ๒๔๖๓
เรื่อง การขออบุญ าตจัด กิจ กรรมหรือ พิธ ีก ารทางสังคมตามประเพณี•นยม การจัด คอนเสิร ์ต ดนตรี การแสดง
ในการเฉลิม ฉลองข่ว งเทศกาลในสถานที่ท ี่ม ิใ ข่ส ถานนรีก ารหรือ สถานประกอบการที่ม ีส ัก พผะคล้า ย
สถานนรีการ
เรียบ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์ก ารนรีห ารส่วนจัง หวัด บุรีรัม ย์ นายอำ๓ อ
ทุก อำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือ ง ทุกแห่ง
สิงที่ส่งมาด้วย

แนบฟอร์ม คำฃออบุญ าตการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมๆ

จำบวบ ๑ ฉบับ

ด ้ว ย ส ถ า น ก า ร ณ ์ป ็จ จ ุบ ับ พ น ผ ู้ต ิด เช ื้อ ,ไ วรัส โคโรน า 2019 (C0VID-19) ใน พ ี้บ ท ี่
จังหวัด สมุท รสาคร จัง หวัด ระยอง และจัง หวัด อื่น ยัง คงเพิ่ม ขึ้น อย่า งรวดเร็ว เพื่อ ไห้ก ารควบคุม สถานการณ์
โรคติดเขึ้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ในพื้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ไปด้วยความเรียบร้อ ย
คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัม ย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒<£๖๓ วันที่ ๓0 รับวาคม
๒๕๖๓ จีง มีม ติเห็น ขอบ เรื่อ ง การฃออบุญ าตจัด กิจ กรรมหรือ พิธ ีก ารทางสัง คมตามประเพณีน ิย ม การจัด
คอนเสิร์ต ดนตรี การแสดง ในการเฉสิม ฉลองข่วงเทศกาลในสถานที่ที่ม ีใช่สถานบรีการหรือสถานประกอบการ
ที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยสถานบริก าร ผู้จ ัด งานหรือ กิจ กรรม หากมีค วามประสงค์จ ัด กิจ กรรมที่ม ีผ ู้เข้า ร่ว มกิจ กรรม
จำนวนมาก สามารถดำเนิน การได้ภ ายใต้ม าตรการสาธารณสุข อย่า งเคร่ง ครัด โดยใหัผ ู้จ ัด งานหรือ กิจ กรรม
ดำเนิน การทำหนัง สิอ แจ้ง แผนการจัด งานหรือ กิจ กรรม และมาตรการสาธารณสุข ที่ส ามารถปฏิบ ัต ิไ ด้จ ริง
ยื่น ต่อ นายอำเภอในท้อ งที่ก ่อ น ๓ วัน ทำการ เพื่อ ให้เจ้า พนัก งานควบคุม โรคติด ต่อ ร่ว มกับ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ค ำแบะน่า ตรวจสอบ ติด ตาม และกำกับ แผนงาน ให้เป็น ไปตามมาตรการการป๋องกัน ควบคุม โรค
ที่กำหนด นับตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
จึง เรีย นมาเพื่อ ทราบ และแจ้ง ผู้ท ี่เกี่ย วข้อ งถือ ปฏิบ ัต ิอ ย่า งเคร่ง ครัด สำหรับ อำเภอขอให้แจ้ง
เทศบาลตำบล และองค์การบรีห ารส่วนตำบลทราบ และถือ ปฏิบ ้ต อย่างเคร่งครัด ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชกร หัต ถาธยาภูล )
ผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัม ย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๔๖๒
โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๗๒๔๑
นายจุห าลัก ษณ์ สายสุด นักวิช าการสาธารณสุข ชำนาญการ

(0๙๔ ๖๐๔ ๖๗๓๓)

แบบฟอร์มคำขออบุญ าต
การจัดกิจกรรมหริอพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม การจัดคอบIสิร์ต คบตรี
การแสดง ใบการ๓ ลิมอลองช่วงเทศกาลใบสถานที่ที่มีใช่สถานบริการทริอ
สกาบประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสกาบบริการ
เขยบที่...........................
วันที่.
เรื่อง ขออบุญาตจัดงาบพิธี.....................
เรียบ
เฟ้องด้วย ข้าพเจ้า........................
มีความประสงค์จะขอจัดงาน......................
ใบวับที่.............................................................................ณ สถานที.่ ......................................................................
โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ..............คน ขึ๋งในการเตรียมการจัดการนั้บมีความจำเป็นที่ไม,สามารถเลึ๋อบออกไปได้
ตามนโยบายทางจังหวัดได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ทั้งนั้ข้าพเจ้าได้เลงเห็บความสำคัญใบการฟ้องกับการแพร่กระจาย
ของโรค COVID - 19 โดยจะมีการจัดมาตรการเพื่อลดการแพร่กระจายเขื้อดังต่อไปนั้
1.................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับกอ
(.

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อกลับได้.

)

