
2027
20/08/2564
10.35

it10
Typewriter
4994
18 สิงหาคม 2564
11.09



it10
Typewriter
เรียน รองอธิการบดี
       ศาลากลางจังหวัดตรัง แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐงดหรือชะลอ
การเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดฯ
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เห็นควร - มอบศูนย์โควิด
          - แผนกบุคลากร
          - หน่วยงานในสังกัด

it10
Typewriter
18 ส.ค. 64

User
Typewriter
เรียน ผอ.วิทยาลัย

User
Typewriter
ศาลากลางจังหวัดตรัง ให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐงดหรือชะลอการเดินทางไปจังหวัดพื้นที
่ควบคุมสูงสุดฯ

User
Typewriter
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

User
Typewriter
มอบงานบริหารและวางแผน

User
Typewriter
20/8/2564

Foxit
Pencil

Foxit
Pencil



 

JATUPORN.H
Pencil







แบบ ตง. 01-2 
 

     

  

เอกสารรับรองความจ าเป็น 
กรณหีัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง  

ที่ ............../2564 

           วันที ่........... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

หนังสือฉบับน้ีออกไว้เพ่ือรบัรองว่า 
1. ข้อมูลบุคคล 
    ชื่อ – สกุล  ...............................................................................................................อายุ...........................ป ี
    เลขประจ าตวัประชาชน/หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................สัญชาต.ิ...........................  
    อาชีพ.......................................................หนว่ยงาน...................................................................................... 
    ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่......................ถนน/ตรอก/ซอย ................................................... หมูท่ี่.......................... 
    ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั......................................... 
    หมายเลขโทรศัพท ์............................................................ 
    มีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง 
2. ข้อมูลการเดินทาง 
    2.1 เดินทางจาก (ระบุสถานที ่ต าบล อ าเภอ จงัหวดั) 
         ................................................................................................................................................................   
    2.2 ไปยัง (ระบสุถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)  
         ................................................................................................................................................................   
    2.3 ระบุเหตุจ าเปน็ท่ีตอ้งเดนิทางออกนอกพ้ืนที่จงัหวัดตรัง  
          ............................................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................................................... 
    2.4 โดยใช้พาหนะ ........................................................................................................................................ 
    2.5 ระหว่างวันที่........................................................... ถงึวนัท่ี ......................................................................  

          ออกให้ ณ วนัที่................เดือน.......................... พ.ศ. .................. 

 
 

    ลงชื่อ .....................................................    ลงชือ่ ...................................................... 
       (.............................................................)          (.........................................................) 
                      ผู้ได้รบัอนุญาต    ต าแหน่ง...................................................... 
                                        ผู้อนุญาต 
 

 
 
 



 
 

แบบ ตง. 01-1 
 

แบบค าขอเอกสารรับรองความจ าเป็น 
กรณีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน มีความประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง  

 
  เขียนที่.......................................................... .............. 
  วันที่.................เดือน.......................พ.ศ..................... 
เรียน............................................................ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................นามสกุล........................ ..................................... 
อายุ.................ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................สัญชาติ...............
อาชีพ..................................................หนว่ยงาน........................................... ....................................................................
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................................ถนน/ตรอก/ซอย.............. .................................หมู่ที่...............................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................... ...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................... ........................ 
มีความประสงค์ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง 
จาก (ระบุสถานที ่ต าบล อ าเภอ จังหวดั) 
 ...............................................................................................................................................................................   
ไปยัง (ระบุสถานที ่ต าบล อ าเภอ จังหวดั) 
................................................................................................................................................................................   
เหตุจ าเป็น (ระบุ) .................................................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
วันที่เดินทาง ………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

พาหนะที่ใช้เดินทาง ……………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชก าหนด    
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด  

       ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ลงชื่อ).....................................................  
                   (......................................................)  
        ผู้ขอเอกสารรับรอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง      
 รับรอง 
 ไมร่ับรอง เนื่องจาก.................................................................................................................. ............................. 
 อ่ืน ๆ....................................................................................................................... .............................................. 
 
      (ลงชื่อ)...................................................  
             (.................................................) 
        ต าแหน่ง………………………………………………………….. 
     วันที่...............เดือน...............................พ.ศ................. 

ค ำขอเลขที่............./(พ.ศ.).................. 



แบบ ตง. 02-2 

 

     

  

เอกสารรับรองความจ าเป็น 
กรณีบุคลากรในหน่วยงาน เดินทางออกนอกพื้นทีจ่ังหวัดตรัง  

ที่ ............../2564 

           วันที ่........... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

หนังสือฉบับน้ีออกไว้เพ่ือรบัรองว่า 
1. ข้อมูลบุคคล 
    ชื่อ – สกุล  ...............................................................................................................อายุ...........................ป ี
    เลขประจ าตวัประชาชน/หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................สัญชาต.ิ...........................  
    อาชีพ.......................................................หนว่ยงาน...................................................................................... 
    ที่อยู่ปจัจุบนั เลขที่......................ถนน/ตรอก/ซอย ................................................... หมูท่ี่.......................... 
    ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั......................................... 
    หมายเลขโทรศัพท ์............................................................ 
    มีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง 
2. ข้อมูลการเดินทาง 
    2.1 เดินทางจาก (ระบุสถานที ่ต าบล อ าเภอ จงัหวดั) 
         ................................................................................................................................................................   
    2.2 ไปยัง (ระบสุถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)  
         ................................................................................................................................................................   
    2.3 ระบุเหตุจ าเปน็ท่ีตอ้งเดนิทางออกนอกพ้ืนที่จงัหวัดตรัง  
          ............................................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................................................... 
    2.4 โดยใช้พาหนะ ........................................................................................................................................ 
    2.5 ระหว่างวันที่........................................................... ถงึวนัท่ี ......................................................................  

          ออกให้ ณ วนัที่................เดือน.......................... พ.ศ. .................. 

 
 

    ลงชื่อ .....................................................    ลงชือ่ ...................................................... 
       (.............................................................)          (.........................................................) 
                      ผู้ได้รบัอนุญาต    ต าแหน่ง...................................................... 
                                        ผู้อนุญาต 
 

 
 
 



 
แบบ ตง. 02-1 

 
แบบค าขอเอกสารรับรองความจ าเป็น 

กรณีบุคลากรในหน่วยงาน มีความประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง  
 
  เขียนที่.......................................................... .............. 
  วันที่.................เดือน.......................พ.ศ..................... 
เรียน............................................................ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................นามสกุล............................................................. 
อายุ.................ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................สัญชาติ...............
อาชีพ..................................................หนว่ยงาน........................................... ....................................................................
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................................ถนน/ตรอก/ซอย.............. .................................หมู่ที่...............................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................... ...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................................................................ .................. 
มีความประสงค์ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง 
จาก (ระบุสถานที ่ต าบล อ าเภอ จังหวดั) 
 ...............................................................................................................................................................................   
ไปยัง (ระบุสถานที ่ต าบล อ าเภอ จังหวดั) 
................................................................................................................................................................................   
เหตุจ าเป็น (ระบุ) .................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ..................................................................... 
วันที่เดินทาง ………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

พาหนะที่ใช้เดินทาง ……………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชก าหนด    
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด  

       ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ลงชื่อ).....................................................  
                   (......................................................) 
        ผู้ขอเอกสารรับรอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน      
 รับรอง 
 ไมร่ับรอง เนื่องจาก.................................................................................................................. ............................. 
 อ่ืน ๆ....................................................................................................................... .............................................. 
 
      (ลงชื่อ)...................................................  
             (.................................................) 
        ต าแหน่ง………………………………………………………….. 
     วันที่...............เดือน...............................พ.ศ................. 

ค ำขอเลขที่............./(พ.ศ.).................. 



 
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ท ำข้ึนที่............................................................................................... ....  

เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2564 ระหว่ำง............................................... ........................... 
ต ำแหน่ง.................................................................. สังกัด/หน่วยงำน/ส่วนรำชกำร... ........................................... 
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ” ฝ่ำยหนึ่ง กับ ............................................................ 
ต ำแหน่ง........................................................สังกัด/หน่วยงำน/ส่วนรำชกำร......................................................... 
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ใต้บังคับบัญชำ” อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยตกลงท ำบันทึกข้อตกลง 
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เรียกว่ำ “บันทึกข้อตกลง” 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำซึ่งได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำเดินทำงระหว่ำงสถำนที่
ปฏิบัติงำนกับบ้ำนพักอำศัย ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด คือ บ้ำนเลขท่ี......................................หมู่ที่.................. 
ถนน.......................................ต ำบล.....................................อ ำเภอ.................................จังหวัด.......................... 
ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงนี้โดยเคร่งครัด  
  ข้อ 2 ผู้ใต้บังคับบัญชำจะปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 ดังต่อไปนี้ 

(1) กำรเดินทำงระหว่ำงสถำนที่ปฏิบัติงำนกับบ้ำนพักอำศัยของผู้ใต้บังคับบัญชำ
พำหนะที่ใช้เดินทำงโดย.............................................................หมำยเลขทะเบียนรถ...................... .............
ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำง กรณีทีม่ีผู้ร่วมเดินทำงอ่ืนด้วยจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ 
โดยไม่แวะสถำนที่อ่ืนระหว่ำงเดินทำง ยกเว้น กรณีเติมน้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเข้ำห้องน้ ำสำาำรณะ หรือมีเหตุ
สุดวิสัยอ่ืนที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ โดยต้องล้ำงมือด้วยน้ ำ หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังกำรใช้บริกำร  

(2) เมื่อเดินทำงกลับถึงบ้ำนพัก จะอยู่เฉพำะบริเวณบ้ำนพักและไม่ออกไปยังสถำนที่อ่ืน 
โดยไม่มีเหตุจ ำเป็น (เหตุจ ำเป็น เช่น พบแพทย์ ซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภค โดยใช้เวลำในกำรออกนอกบ้ำนให้สั้นที่สุด) 

(3) แนะน ำให้สมำชิกในครอบครัวทุกคน ปฏิบัติตนตำมมำตรกำรป้องกันโรคฯ ด้วย
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยและหน้ำกำกผ้ำ ตลอดเวลำที่ต้องอยู่ร่วมกันในครอบครัว ยกเว้น กรณีรับประทำน
อำหำร หรืออำบน้ ำ เป็นต้น และให้แยกกันรับประทำนอำหำร 

ข้อ 3 หำกพบว่ำตนเองหรือสมำชิกในครอบครัวมีอำกำรไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก จมูกไม่ได้รับกลิ่น 
ลิ้นไม่รับรส เป็นต้น ให้รีบแจ้งเจ้ำพนักงำนสำาำรณสุขในพ้ืนที่หรือไปพบแพทย์ แล้ วรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบทันท ี

 ข้อ 4 กรณีปรำกฏภำยหลังว่ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ปฏิบัติตนตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดฯ 
หรือไปยังสถำนที่อ่ืนโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น หรือสถำนที่เสี่ยง หรือท ำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
เป็นเหตุให้ตนเองเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้   
จึงถือได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไมป่ฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะถูกด าเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด  
  บันทึกข้อตกลงนี้จัดท ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน และท้ังสองฝ่ำยได้อ่ำนท ำ
ควำมเข้ำใจโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และต่ำงฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้บังคับบัญชำ  ลงชื่อ....................................................ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
     (             )        (           ) 
 
ลงชื่อ................................................พยำน  ลงชื่อ....................................................ผู้พยำน 
     (             )       (           ) 
 



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระหว่ำงวันท่ี เหตุผลควำมจ ำเป็น พำหนะท่ีใช้
จำก ไปยัง

ลงช่ือ ............................................................... ผู้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ

วันท่ี .............................................................

ประสงค์ออกนอกพ้ืนท่ี

แบบรำยงำนกำรขออนุญำตให้บุคลำกรในหน่วยงำนเดินทำงออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง
หน่วยงำน ................................................................

วันท่ีรำยงำน .................................................. (รำยงำนทุกวันศุกร์)


