








แบบ ตง. 01-2 

 

     

  

เอกสารรับรองความจําเปน 
กรณีหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง  

ที่ ............../2564 

           วันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

หนังสือฉบับน้ีออกไวเพ่ือรับรองวา 

1. ขอมูลบุคคล 

    ชื่อ – สกุล  ...............................................................................................................อายุ...........................ป 

    เลขประจําตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................สัญชาติ............................  

    อาชีพ.......................................................หนวยงาน...................................................................................... 

    ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี......................ถนน/ตรอก/ซอย ................................................... หมูที่.......................... 

    ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 

    หมายเลขโทรศัพท ............................................................ 
    มีความจําเปนตองเดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

2. ขอมูลการเดินทาง 

    2.1 เดินทางจาก (ระบุสถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

         ................................................................................................................................................................   

    2.2 ไปยัง (ระบุสถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด)  

         ................................................................................................................................................................   

    2.3 ระบุเหตุจําเปนท่ีตองเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง  

          ............................................................................................................................................................... 

          ............................................................................................................................................................... 

          ............................................................................................................................................................... 

    2.4 โดยใชพาหนะ ........................................................................................................................................ 

    2.5 ระหวางวันท่ี........................................................... ถึงวันที่ ......................................................................  

          ออกให ณ วันที่................เดือน.......................... พ.ศ. .................. 

 
 

    ลงชื่อ .....................................................    ลงชื่อ ...................................................... 

       (.............................................................)          (.........................................................) 

                      ผูไดรับอนุญาต    ตําแหนง...................................................... 

                                        ผูอนุญาต 
 

 
 
 



 
 

แบบ ตง. 01-1 
 

แบบคําขอเอกสารรับรองความจําเปน 
กรณีหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน มีความประสงคเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง  

 

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

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ........................................นามสกุล............................................................. 

อายุ.................ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................สัญชาติ...............

อาชีพ..................................................หนวยงาน...............................................................................................................

อาศัยอยูบานเลขที่.............................................ถนน/ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ี...............................

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................................... 

หมายเลขโทรศัพท.............................................................................................................................................................. 

มีความประสงคตองเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

จาก (ระบุสถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
 ...............................................................................................................................................................................   
ไปยัง (ระบุสถานท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

................................................................................................................................................................................   
เหตุจําเปน (ระบุ) ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

วันท่ีเดินทาง ………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

พาหนะที่ใชเดินทาง ……………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลขางตนเปนความจริง และขอรับรองวาจะปฏิบัติตามพระราชกําหนด    
การบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางเครงครัด  

       ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ลงชื่อ)..................................................... 
                   (......................................................) 
        ผูขอเอกสารรับรอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดตรัง      
 รับรอง 
 ไมรบัรอง เน่ืองจาก............................................................................................................................................... 
 อ่ืน ๆ..................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................... 
             (.................................................) 
        ตําแหนง………………………………………………………….. 
     วันที่...............เดือน...............................พ.ศ................. 

คําขอเลขท่ี............./(พ.ศ.).................. 



แบบ ตง. 02-2 

 

     

  

เอกสารรับรองความจําเปน 
กรณีบุคลากรในหนวยงาน เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง  

ที่ ............../2564 

           วันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

หนังสือฉบับน้ีออกไวเพ่ือรับรองวา 

1. ขอมูลบุคคล 

    ชื่อ – สกุล  ...............................................................................................................อายุ...........................ป 

    เลขประจําตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................สัญชาต.ิ...........................  

    อาชีพ.......................................................หนวยงาน...................................................................................... 

    ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี......................ถนน/ตรอก/ซอย ................................................... หมูที่.......................... 

    ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 

    หมายเลขโทรศัพท ............................................................ 
    มีความจําเปนตองเดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

2. ขอมูลการเดินทาง 

    2.1 เดินทางจาก (ระบุสถานที่ ตําบล อําเภอ จงัหวัด) 

         ................................................................................................................................................................   

    2.2 ไปยัง (ระบุสถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด)  

         ................................................................................................................................................................   

    2.3 ระบุเหตุจําเปนท่ีตองเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตรัง  

          ............................................................................................................................................................... 

          ............................................................................................................................................................... 

          ............................................................................................................................................................... 

    2.4 โดยใชพาหนะ ........................................................................................................................................ 

    2.5 ระหวางวันท่ี........................................................... ถึงวันท่ี ......................................................................  

          ออกให ณ วันที่................เดือน.......................... พ.ศ. .................. 

 
 

    ลงชื่อ .....................................................    ลงชื่อ ...................................................... 

       (.............................................................)          (.........................................................) 

                      ผูไดรับอนุญาต    ตําแหนง...................................................... 

                                        ผูอนุญาต 
 

 
 
 



 

แบบ ตง. 02-1 
 

แบบคําขอเอกสารรับรองความจําเปน 
กรณีบุคลากรในหนวยงาน มีความประสงคเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตรัง  

 

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

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ........................................นามสกุล............................................................. 

อายุ.................ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดนิทาง..............................................สัญชาติ...............

อาชีพ..................................................หนวยงาน...............................................................................................................

อาศัยอยูบานเลขที่.............................................ถนน/ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ี...............................

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................................... 

หมายเลขโทรศัพท.............................................................................................................................................................. 

มีความประสงคตองเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง 

จาก (ระบุสถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
 ...............................................................................................................................................................................   
ไปยัง (ระบุสถานท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

................................................................................................................................................................................   
เหตุจําเปน (ระบุ) ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

วันท่ีเดินทาง ………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

พาหนะที่ใชเดินทาง ……………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลขางตนเปนความจริง และขอรับรองวาจะปฏิบัติตามพระราชกําหนด    
การบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางเครงครัด  

       ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ลงชื่อ)..................................................... 
                   (......................................................) 
        ผูขอเอกสารรับรอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน      
 รับรอง 
 ไมรบัรอง เนื่องจาก............................................................................................................................................... 
 อ่ืน ๆ..................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................... 
             (.................................................) 
        ตําแหนง………………………………………………………….. 
     วันที่...............เดือน...............................พ.ศ................. 

คําขอเลขท่ี............./(พ.ศ.).................. 



 

บันทึกขอตกลงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    
 

บันทึกขอตกลงฉบับนี้ ทําขึ้นที่...................................................................................................  
เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2564 ระหวาง.......................................................................... 
ตําแหนง.................................................................. สังกัด/หนวยงาน/สวนราชการ.............................................. 
ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “ผูบังคับบัญชา” ฝายหนึ่ง กับ ............................................................ 
ตําแหนง........................................................สังกัด/หนวยงาน/สวนราชการ......................................................... 
ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “ผูใตบังคับบัญชา” อีกฝายหนึ่ง  ทั้งสองฝายตกลงทําบันทึกขอตกลง 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียกวา “บันทึกขอตกลง” 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 ใหผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเดินทางระหวางสถานที่
ปฏิบัติงานกับบานพักอาศัย ซึ่งอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ บานเลขที่......................................หมูที่.................. 
ถนน.......................................ตําบล.....................................อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้โดยเครงครัด  
  ขอ 2 ผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ดังตอไปนี้ 

(1) การเดินทางระหวางสถานท่ีปฏิบัติงานกับบานพักอาศัยของผูใตบังคับบัญชา
พาหนะที่ใชเดินทางโดย.............................................................หมายเลขทะเบียนรถ...................................
ตลอดเสนทางการเดินทาง กรณีที่มีผูรวมเดินทางอ่ืนดวยจะตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 
โดยไมแวะสถานที่อื่นระหวางเดินทาง ยกเวน กรณีเติมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเขาหองน้ําสาธารณะ หรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได โดยตองลางมือดวยน้ํา หรอืแอลกอฮอลเจล กอนและหลังการใชบริการ  

(2) เมื่อเดินทางกลับถึงบานพัก จะอยูเฉพาะบริเวณบานพักและไมออกไปยังสถานท่ีอื่น 
โดยไมมีเหตุจําเปน (เหตุจําเปน เชน พบแพทย ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค โดยใชเวลาในการออกนอกบานใหสั้นท่ีสุด) 

(3) แนะนําใหสมาชิกในครอบครัวทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคฯ ดวย
การสวมหนากากอนามัยและหนากากผา ตลอดเวลาท่ีตองอยูรวมกันในครอบครัว ยกเวน กรณีรับประทาน
อาหาร หรืออาบน้ํา เปนตน และใหแยกกันรับประทานอาหาร 

ขอ 3 หากพบวาตนเองหรือสมาชิกในครอบครวัมีอาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก จมูกไมไดรับกลิ่น 
ลิ้นไมรับรส เปนตน ใหรีบแจงเจาพนักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีหรือไปพบแพทย แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบทันที 

 ขอ 4 กรณีปรากฏภายหลังวา ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดฯ 
หรือไปยังสถานที่อื่นโดยไมมีเหตุจําเปน หรือสถานที่เสี่ยง หรือทํากิจกรรมท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปนเหตุใหตนเองเปนผูเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเปนการไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้  

จึงถือไดวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ซึ่งจะถูกดําเนินการทางวินัยอยางเด็ดขาด  

  บันทึกขอตกลงนี้จัดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน และทั้งสองฝายไดอานทํา
ความเขาใจโดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางฝายตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
ลงชื่อ.................................................ผูบังคับบัญชา  ลงชื่อ....................................................ผูใตบังคับบัญชา 
     (             )        (           ) 
 
ลงชื่อ................................................พยาน  ลงชื่อ....................................................ผูพยาน 
     (             )       (           ) 
 



ท่ี ชื่อ - สกุล ตาํแหนง ระหวางวันท่ี เหตผุลความจําเปน พาหนะท่ีใช

จาก ไปยัง

ลงชื่อ ............................................................... ผูรายงาน

หัวหนาสวนราชการ

วันที่ .............................................................

ประสงคออกนอกพื้นท่ี

แบบรายงานการขออนุญาตใหบุคลากรในหนวยงานเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตรัง

หนวยงาน ................................................................

วันท่ีรายงาน .................................................. (รายงานทุกวันศุกร)




