








 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกนัและควบคุมการแพรระบาดฯ 

สถานที่ตามขอ 1.๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที ่7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคมุแบบบูรณาการเพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเตมิ) 

(๔) สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
สนามกีฬาหรือสถานที่ออก
กำลังกายที่เปนพื้นที่โลงแจง 

 

1) ใหสถานที่ดังกลาวเปดใหบริการไดไมเกินเวลา 2๐.00 น. 
2) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ เครื่องเลนออกกำลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของกอน

และหลังจากการจัดกิจกรรม และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ใหผูประกอบการหรือผูรบัผิดชอบดูแลสถานที่ ควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลา

ในการใชบริการใหส้ันลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเล่ียงการติดตอสัมผัสระหวางกัน และหามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุมเกิน
กวา 5 คนข้ึนไปและตองไมมผีูชมมาชุมนุมกัน หรือการแขงขันในสถานทีด่งักลาว 
4) ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย 4 ตารางเมตรตอคน ตลอดระยะเวลาที่ใชบริการ และจัด

ใหมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน หางกันอยางนอย 2 เมตร 
5) ใหผูรับผิดชอบสถานที่จัดใหมีการจัดสถานที่ลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรคที่เพียงพอ 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด สำหรับพนักงานใหบริการ และผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ 
7) ใหใชแอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด เพื่อเปนการบันทึกขอมูล

ประกอบการสอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
8) ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบดูแลสถานที่ สามารถพิจารณาปดสถานที่ดังกลาวได เพ่ือประโยชนในการปองกัน ควบคุม

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
9) ใหผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบดูแลสถานที่ จัดใหมีปายประชาสัมพันธขอปฏิบัติและคำเตือนในการใชบริการ หรือการ

จัดใหมีเสียงหรือ สื่อประชาสัมพันธอื่นๆ เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 

 
 



 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกนัและควบคุมการแพรระบาดฯ 

สถานที่ตามขอ 1.๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเตมิ) 

(๕) รานเสริมสวย แตงผม
หรือตัดผมและรานทำเลบ็ 

 

1) ใหสถานที่ดังกลาวเปดใหบริการไดไมเกินเวลา 2๐.00 น. 
2) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ เกาอ้ี โตะบริการ พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของกอนและหลัง

การใหบริการ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
3) ใหผูประกอบการ จัดใหมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยนื หางกันอยางนอย 2 เมตร หากพ้ืนที่ไมเพียงพอหามมิใหมีการรอคิวใน

ราน  
4) ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย 4 ตารางเมตรตอคน ตลอดระยะเวลาที่ใชบริการ และจัด

ใหมีการระบายอากาศที่ดีภายในราน 
5) ใหผูรับผิดชอบสถานที่จัดใหมีการจัดสถานที่ลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรคที่เพียงพอ 
6) จัดใหมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวดั สำหรับพนักงานใหบริการ และผูใชบริการ 

ตามขดีความสามารถ 
7) ใหชางตัดผม ชางทำเล็บและผูใชบริการ สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา 
8) ใหชางตัดผม ชางทำเล็บและผูชวย (ถามี) สวม Face Shield และเส้ือคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ใหบริการ 
9) ใหมีการเปล่ียนผาคลุมตดัผมทกุครัง้ที่ใหบริการ 
๑๐) ใหงดการใหบริการโกนหนวด กันหนา กันคิ้ว และงดพูดคยุโดยไมจำเปนขณะใหบริการ 
๑๑) ใหใชแอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอชนะ หรือรายงานตัวตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด เพื่อเปนการบันทึกขอมูล

ประกอบการสอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 



 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคมุการแพรระบาดฯ 

การจัดกิจกรรมตามขอ ๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) 

มาตรการหลัก 1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบอย ๆ ทั้งกอนและหลังการใหบริการ รวมถึงหองสุขา และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ผูรวมกิจกรรมทุกคนตองสวม
หนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา จัดใหมจีุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลหรือน้ำยาฆาเชื้อโรคท่ีเพียงพอ และใหเวนระยะนั่งหรือ
ยืนในพ้ืนที่โดยรอบหางกันอยางนอย 1 เมตร พรอมทั้งใหผูเขารวมกิจกรรมลงทะเบียนทกุคน และมหีนากากอนามัยสำรองไวใหบริการ 

 2) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด โดยพิจารณาจัดเปนรอบเขารวมกิจกรรม สำหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ  
การจัดแสดงสินคา โดยคิดเกณฑตามขนาดพ้ืนที่ไมนอยกวา 2 ตารางเมตรตอคน รวมท้ังพิจารณาเพ่ิมพื้นที่ทางเดิน (walk way) ใหมีสัดสวนมากข้ึน 
สำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี ใหงดเวนกิจกรรมสงเสริมการขายหรือการดำเนินการอ่ืนใด ที่เปดโอกาสใหผูคนมาชุมนุมกันหนาแนน และอาจเกิดภาวะไร
ระเบียบได  

 3) ใหมีการควบคุมทางเขาและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานท่ี รวมถึงบริเวณพ้ืนที่จัดงาน และพิจารณาใชระบบ
เทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินคาแบบออนไลนและเพ่ิมมาตรการใชแอปพลิเคชันทีท่างราชการกำหนด เชน หมอชนะ ไทยชนะ  

 4) มีมาตรการคัดกรองไข และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเปนหวัด สำหรับผูประกอบการ พนักงานบริการ และผูใชบริการกอนเขาอาคารและติด
สัญลักษณแสดงการคัดกรองผาน รวมถึงมีหองแยกกรณีพบผูรวมกิจกรรมมีอาการปวยและใหมีระบบเก็บขอมูลและติดตามผูเขารวมกิจกรรมไดทุกคน 
ทั้งน้ี ใหรายงานหนวยงานรับผิดชอบ กรณีพบผูที่เขาเกณฑสอบสวนโรคตามแนวทางท่ีทางราชการกำหนด  

 5) จัดใหมีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงหองสุขา ท้ังนี้ ใหทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆาเชื้อโรคอยางสมำ่เสมอ  
 6) พิจารณาจัดที่นั่งใหมีระยะหางในลักษณะ 2 ที่นัง่ เวน 1 ที่น่ัง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  
 7) พ้ืนท่ีการรอเขางานและพ้ืนท่ีรอคิว จัดใหมีท่ีนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณใหชัดเจน และใหมีการจัดระเบียบกอนเขาและออก

จากงาน เพ่ือปองกันผูคนมาชุมนุมกันหนาแนน และอาจเกิดภาวะไรระเบียบได  
 8) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปดและปดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินคา งานพิธี การจัดเลี้ยง หรือการจัดกิจกรรม   

ตาง ๆ หรือจัดใหมีการรับและสงผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัดของการใชบริการขนสงสาธารณะ รวมท้ังลดความเสี่ยงตอการแพรเชื้อ 
 9) ใหคำแนะนำผูเขารวมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการใหบริการและการจัดกิจกรรมอยางทั่วถึงลดการรวมกลุมใกลชิดกัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ

ควบคุมหลักอยางเครงครัด  
 10) การจัดเลี้ยง ใหจัดอาหารแบบแยกชุดสำหรับรับประทานคนเดียว หรอืการจัดอาหารใหเปนประเภทแยกชุดรายบุคคล (SET BOX) 
 11) ใหงดจัดใหมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด และงดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเตนรำทุกชนิด 



 
 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
แนบทายประกาศจงัหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7๖/2564 ลงวันที ่๑๑ กรกฎาคม 2564 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคมุการแพรระบาดฯ 

การจัดกิจกรรมตามขอ ๒ ของประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 7๖/2564 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) 

มาตรการเสริม
เฉพาะกิจกรรม 

1. งานอุปสมบทหรือบรรพชา 
     1.1 ใหงดการจัดขบวนแห การเตนรำ และกิจกรรมอ่ืนในทำนองเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกวัด 
     1.2 ใหผูอุปสมบทหรอืบรรพชา ตองเขารับการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธ ีswab สามารถใชผลการตรวจยืนยันได 
           ภายใน 7 วัน หลังรับทราบผลการตรวจ หรือแสดงหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     1.3 กรณีคณะสงฆผูเขารวมการอุปสมบทหรือบรรพชาตองไดรับการตรวจตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีการตามที ่            
           เจาพนักงานควบคุมโรคกำหนดโดยใชผลไดไมเกิน 24 ชั่วโมง หรือแสดงหลักฐานการไดรับวัคซนีปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     1.4 ใหเฉพาะผูปกครองและพระภกิษุเทาน้ันที่สามารถเขารวมพิธีอุปสมบทหรือบรรพชาภายในอุโบสถได 
2. งานมงคลสมรส 
     2.1 ตองจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข ใหนอยท่ีสุด เชน บิดามารดา ญาติผูใหญ หรือแขกผูใหญเทาน้ัน และตองจัดแถวเวนระยะหางระหวางบุคคลไมนอยกวา ๒ เมตร 
     2.2 งดพิธีแหขนัหมาก และงดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท 
     2.3 ตองจัดอาสนะสงฆ ใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๑ - ๒ เมตร สำหรับจัดเกาอ้ีนั่งสำหรับแขกท่ีมารวมงานใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๒ เมตร 
3. งานพิธีการศพ 
    3.1 ตองลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพใหนอยที่สุด และใชเวลาสวดใหนอยที่สุด 
    3.2 ตองจัดอาสนะสงฆ ใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๑ - ๒ เมตร 
    3.3 ตองจัดเกาอ้ีนั่งสำหรับแขกที่มารวมฟงสวดอภิธรรม หรือรวมฌาปนกิจศพใหมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา ๒ เมตร 
    2.4 ตองจำกัดจำนวนคนรวมพิธีแหศพเวียนเมรุใหนอยที่สุด และใหต้ังแถวตอนลึกตองเวนระยะหางระหวางบุคคลไมนอยกวา ๒ เมตร 
    2.5 ตองจัดแถวระยะหางระหวางผูข้ึนวางดอกไมจันทน ไมนอยกวา ๒ เมตร 
    2.6 ตองปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเปนกรณีผูเสียชีวิตจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    2.7 ตองปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กรณีเปนกรณีศาสนาอิสลาม สวนศาสนาอื่นใหปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององคการทาง 
          ศาสนานั้นๆ 
4. งานวันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ 
    4.1 งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมทางดานพระพุทธศาสนา ที่มีการรวมกลุมของบุคคล ยกเวนกรณีกิจวัตรหรือสังฆกรรมของสงฆ 
    4.2 กรณีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรืองานบุญที่มีการรวมกลุม จะตองดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารรับรองความจ าเป็นในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองของประชาชนกรณีร้องขอ  

ท่ี............../........................  
 วันท่ี.................เดือน...................พ.ศ................. 

1. ข้อมูลบุคคล 

    ช่ือ – สกุลผู้เดินทาง.……………………………..….................................อายุ....................................ปี   

    เลขประจ าตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง…………………………………….....สัญชาติ………….. 

    อาชีพ....................................หน่วยงาน/บริษัท........................................................ ............   

    ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.............ถนน/ตรอก/ซอย......................หมู่ท่ี.............ต าบล................................................. 

    อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.......................หมายเลขโทรศัพท์ ......................... 
2. ข้อมูลการเดินทาง 
     2.1  เดินทางเที่ยวเดียว 
           เดินทางออกจากจังหวัด.....................อ าเภอ/เขต..................ต าบล/แขวง..................หมูท่ี่........  
           วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ................ 
     2.2  เดินทางไป – กลับ  
     เที่ยวไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด...............................อ าเภอ/เขต..................................   
                ต าบล/แขวง................หมู่ท่ี.............วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ........................... 
     เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................อ าเภอ/เขต...........................  
                ต าบล/แขวง.................หมู่ท่ี................วันท่ี.............. เดือน...................พ.ศ........................... 
     2.3 เหตุผลความจ าเป็น..........................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................... 
     2.4 พาหนะท่ีใช้เดินทาง ............................................................................................................ ..... 
      ออกให้ ณ วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ.......................... 
 
 ลงช่ือ......................................................    ลงช่ือ...................................................... 
       (......................................................)                  (......................................................)
  
                  ผู้เดินทาง              ต าแหน่ง......................................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 
                                                                                                      ผู้รับรอง 

เลขที่คำขอ……………………… 

หมายเหตุ : การเดินทางออกจากจังหวัดนครปฐมไม่ต้องมีหนังสือรับรอง แต่หากรายใดร้องขอให้ทางราชการ
ออกให้ด้วยเหตุผลเฉพาะตัว ขอให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจ พิจารณาออกให้ได้ 



หมายเหตุ : การเดินทางออกจากจังหวัดนครปฐม ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง แต่หากรายใดร้องขอให้ทาง
ราชการออกให้ด้วยเหตุผลเฉพาะตัว ขอให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจ พิจารณาออกให้ได้ 

 
 

แบบค าขอเอกสารรับรองความจ าเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
  เขียนท่ี............................................................... 
  วันท่ี.................เดือน...................พ.ศ................ 
เรียน............................................................ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................ ...นามสกุล
.......................................................... 
อายุ.................ปี เลขประจ าตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง.................................สัญชาติ......................
อาชีพ..............................หน่วยงาน/บริษัท...................................... ....................อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี.............
ถนน/ตรอก/ซอย...............................หมู่ท่ี...........ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต.....................................
จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
 มีความประสงค์เดินทางออกจากพื้นท่ีจังหวัด..........................อ าเภอ/เขต................ 
ต าบล/แขวง...................หมู่ท่ี............บ้านเลขท่ี.............ไปยังจังหวัด............................. 
อ าเภอ/เขต..........................ต าบล/แขวง..........................หมู่ท่ี.............. 
เหตุผลความจ าเป็น (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
...............................................................................................………………………………………..………......... 
ช่วงเวลาเดินทาง 
 เดินทางเที่ยวเดียว 
           เดินทางออกจากจังหวัด.......................อ าเภอ/เขต...................ต าบล/แขวง..................หมู่ท่ี................  
           วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ................ 
 เดินทางไป – กลับ  
     เที่ยวไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด................................อ าเภอ/เขต......................   
               ต าบล/แขวง…................หมู่ท่ี......วันท่ี...........................เดือน........................พ.ศ........................... 
     เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................อ าเภอ/เขต......................  
                ต าบล/แขวง....................หมู่ท่ี................วันท่ี...... เดือน........................พ.ศ................ 

พาหนะที่ใช้เดินทาง ………………………………….………………………………….………… 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชก าหนด    
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด  
       ขอแสดงความนับถือ 
            (ลงช่ือ)..................................................... 
                   (......................................................) 
         ผู้ขอเอกสารรับรอง 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 คำขอเลขที่............./

(พ.ศ.).................. 



 
 
 
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่      
  รับรอง 
  ไม่รับรอง เนื่องจาก
................................................................................................................................................ 
  อื่น ๆ........................................................................................................................... 
      (ลงช่ือ)................................................... 
             (.................................................) 
        ต าแหน่ง………………………………………………………….. 
     วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ................. 



แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 
ตามข้อยกเว้นข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ .ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) 
 

เลขที่................./................    เขียนที่................................................................. 
       วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
เรียน................................................... 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................ชื่อสกุล...............................................
ตำแหน่ง........................................................อาชีพ..........................................................อายุ...........................ปี
บัตรประจำตัวเลขที่.....................................................................ออกให้ ณ ........................................................
เมื่อ....................วันหมดอายุ....................................อยู่บ้านเลขที่...................ตำบล/แขวง.................................
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
มีเหตุจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในห้วงเวลา ๒๑.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น 
ระบุภารกิจ............................................................................................................................. .............................. 
 

  เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัด.............................................อำเภอ/เขต.......................................
ตำบล/แขวง..............................................หมู่ที่.............ไปยังจังหวัด....................................................................
อำเภอ/เขต.....................................................ตำบล/แขวง......................................................หมู่ที่..................... 
โดยใช้พาหนะ.......................................................................................................................................................
ตั้งแต่ห้วงเวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. ระหว่างวันที่........................เดือน.................................พ.ศ. ...............
ถึงวันที่.........................เดือน.......................................พ.ศ. .......................... 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ หากมีข้อความอันเป็นเท็จ
ยินยอมจะให้ด าเนินคดีตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา และยินยอมจะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคซึ่งทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)....................................................... 
                 (......................................................) 

       ผู้ขออนุญาต 
............................................................................................................................................................................. 
 

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................................................................. 

                                            
(ลงชื่อ)....................................................... 

                (......................................................) 
            ตำแหน่ง.......................................................... 
     วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
 



 

 

 

 

หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 
ตามข้อยกเว้นข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ .ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) 
 

ที่.............../....................... 

        วันที่............เดือน..........................พ .ศ. ......................... 

๑. ข้อมูลบุคคล 
 อนุญาตให้.......................................................ตำแหน่ง...........................................อาชีพ.............................. 
 เลขประจำตัวประชาชน.................................................อายุ.......ปี สัญชาติ.....................บ้านเลขที่............... 
 ถนน/ตรอก/ซอย......................................หมู่ที่........ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต......................... 
 จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
๒. ข้อมูลการเดินทาง 

 ๒.๑ เดินทางจากพื้นที่จังหวัด....................................................อำเภอ/เขต................................................... 
  ตำบล/แขวง.................................................หมู่ที่................................ 
 ๒.๒ ไปยังจังหวัด.......................................................................อำเภอ/เขต................................................... 
  ตำบล/แขวง.................................................หมู่ที่................................ 
 ๒.๓ ระบุภารกิจ.............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................... 
 ๒.๔ โดยใช้ยานพาหนะ................................................................................................................................... 
 ๒.๕ ตั้งแต่ห้วงเวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ..................เดือน.......................พ.ศ. ................ 
  ถึงวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ. ................... 

   ทั้งน้ี ให้ผู้ได้รับอนุญาต ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการ
ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการตรวจสอบคัดกรองของเจ้าหน้าที่ 
 

      ออกให้ ณ วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................ 
 
 
 

 ลงชื่อ......................................................                       (ลงชื่อ)............................................................... 

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

               (ผู้ได้รับอนุญาต)    ตำแหน่ง ............................................................. 

          พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 



 
    

 

 

 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

หนังสือรับรองข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด  

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

เลขที่............./ ....................                   ...........(ส่วนราชการ)......... 

 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/.............................................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน ................................................ อายุ ........................ ปี ถือบัตรประจำตัวข้าราชการ/

พนักงานของรัฐ เลขที่ .................................... ตำแหน่ง ..........................................................................................

สังกัด ................................................................................................ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อยกเว้น 

ข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๒๗)  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดย.............................. 

...............................................................................(ระบุภารกิจ) ............................................................................. 

.......................................................................  ในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ณ ............................................

(สถานที่ปฏิบัติงาน)............................................. ระหว่างเวลา ......................................ตามที่ปรากฏในคำสั่ง ......

(ส่วนราชการ/หน่วยงาน) เลขที่ ............../............. ลงวันที่ ..............................  โดยเดินทางจาก .....................(ท่ี

พักอาศัย/สำนักงาน)................................................... ถงึ ...........................................................(สถานท่ีปฏบัิติงาน) 

......................................................................................... โดยใช้ยานพาหนะ ................................................................... 

หมายเลขทะเบียน........................................................  

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................ 

 

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

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

ตำแหน่ง......................................................... 

           (หัวหน้าส่วนราชการ) 
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