
คำทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท ๔๘๙ /  ๒๔๖๔

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการฟ้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0วพ0-19) (ฉบับที่ ๒๗)

ตามท ี่นายกร ัฐมนตรีได ้ม ีประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินใบท ุกเขตท ้องท ี่ท ั่วราชอาณ าจ ักร 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕:๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิบ 
ด ังกล ่าวเป ็นคราว  ๆ ออกไปอย่างต่อเน ื่อง ซ ึ่งในห ้วงระยะเวลาท ี่ศ ูนย์บริการสถานการณ ์การแพร่ระบาด 
ชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19  (โควิด-19) กำหนดให้พ ื้นที่สถานการณ ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นพื้นที่ควบคุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ม ีคำทั่งที่ ๒๕๗/ ๒๔:๖๔ ลงวันที่ ๓0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ฉบับที่ ๒๔) ให้บางสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เปีดด่าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข และคำท่ังที ่ ๒๙๐,เ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๕) กำหนดมาตรการเดนทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด ้าว 
ที่ชื้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย น้ัน

เนื่องจากศูนย์บรีหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ได้มีคำทั่งที่ ๓/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม 
พ ื้นท ี่เฝ ็าระว ังส ูง และพ ื้น ท ี่เฝ ็าระว ัง ตามข ้อกำห น ดออกตามความใน มาตรา ๙ แห ่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้พื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป ็นพ ื้นท ี่เผ ัาระว ังส ูง ดังนั้น เพื่อให้การควบคุม ฟ้องกันการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการควบคุมแบบสูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่เฝ็าระวังสูง 
ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด

อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข ้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบรีหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
พ.ค. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติท ี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํงมีคำทั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓.๑ และข้อ ๔ ชองคำทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี ๒๕๗/ ๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๓0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๒๔)

ข้อ ๒ สถานท่ี กิจการ หรือการทำกิจกรรมดังต่อไปน้ี ให้เจดด่าเนินการได้ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี
(๑) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 

สามารถเจตด่าเนิบการได้ตามเวลาปกติชองสถานที่นั้น  ๆ แต่ไม่เกิน ๒๔.0๐ นาฬิกา
(๒) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปีดด่าเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน

๒๔.๐0 นาฬิกา
(๓) การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเจ ดบริการ 

โดยให้มีการบรีโภคในร้านได้ไม่เกิน ๒๔.00 นาฬิกา

/ข ้อ ๓ ไห้ยกเลิก ...



- ๒ -

ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกข ้อ ๕ ของคำส ั่งจ ังหวัดพระนครสรือยุธยา พ่ี ๒๙๐/ ๒๕๖๔ ลงวันพี่ ๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับพี่ ๒๔)

ข้อ ๔ ม าต รก าร เด ิน ท างแล ะเค ล ื่อ น ย ้ายแรงงาบ ต ่างด ้าวพ ี่ข ึ้บ ท ะเบ ียน อ ย ่างถ ูก ต ้อ ง 
ตามกฎหมาย สามารถเดินทางเพ ี่อการทำงาบข้ามเขตจังหวัดใต ้ ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการ ดังนี้

(๑) เป็นแรงงานต่างด้าวพี่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(๒) ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ออกนอกพื้นที่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรีอฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการ จะต้องรายงานการเดินทางและเคลื่อนยู่ท?! 
แรงงานต่างด้าวข้ามพี้นพี่จังหวัดพระนครศรีฉยุธ?]าเพื่อการทำงาน (ตามแบบรายงานใน 0 8  ป๐๘6 ท้ายคำสั่ง) 
ต ่อสำน ักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอย ุธยา และตรวจสอ,นไป?โ'งจังหวัดปลายหางพี่จะเดินทางไโเ 
ด้วยว่าได้กำหนดมาตรการอนุญาตให้แรงงาบต่างด้าวเดินทางข้ามเขตเข้าในพื้นที่จังหวัดไว้หรือไม่

(๓) ก ่อ ุนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว พ ี่เด ินทางมาจากพื้นที่ควบคุมส ูงสุดและ 
เข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจ้าง เจ้าของกิจการ 
ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการ จะต้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจหาเขึ้อไวรัลโคโรนา 2019 
ตามวิธีที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งยื่นคำขออนุญาตการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 
ข้ามพื้นที่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ ื่อการทำงาน (ตามแบบคำขอใน 0 8  0๐๘6 ท ้ายคำส ั่ง) ต่อสำนักงาน 
จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว พ ี่เด ินทางมาจากพ ื้นท ี่เฝ ืาระว ังส ูง หรือ 
พ ื้นท ี่เฝ ึาระวัง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายบริหาร 
ของผู้ประกอบการ จะต้องรา?)งานการเดินหางและเคลื่อน?เาผแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อการทำงาน (ตามแบบรายงานใน 0 8  0๐๘๐ ท้ายคำสั่ง) ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๔) ให้บายจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการ 
พ ี่ฃ ออน ุญ าต เคล ื่อน ย ้ายแรงงาน ตาม ข ้อ  ๔ (๓) กวดข ัน ด ูแลแรงงาน ต ่างด ้าวพ ี่อย ู่ใน ความร ับ ผ ิดชอบ  
ให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ขออนุญาตหรือรายงานไว้ รวมถึงกำชับให้ปฏบัติตามมาตรการบีองกันโรคหรือแนวทาง 
ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

(๔) เพ ี่อสำน ักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได ้พ ิจารณาอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวดังกล่าวแล้ว ให้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบการควบคุม กำกับ 
ต ิดตามแรงงาบต่างด ้าวข ้างต ้น กับให้รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ 
ใบโอกาสแรกที่กระทำได้

ข้อ ๕ มาตรการสำหรับพื้นที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงานในสถานประกอบการ 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปฎิบีติดังนี้

(๑) ก่อนและหลังการให้บริการ ให้ทำความสะอาดบริเวณสถานพี่ประกอบอาหาร 
สถานพี่จำหน่ายอาหาร พี่นั่งรับประทานอาหาร พื้นผิวพี่มึการสัมผัสบ่อย

(๒) จัดให้มีพี่ล้างมอด้วยสบู่ นี้ายาแอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาข่าเขี้อโรด บริการแก่ผู้ขึ้อ
หรือผู้บริโภคอย่างเพียงพอ

(๓) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปดไว้ภายในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร 
(๔) ให้มีมาตร?าารเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ระหว่างบุคคล ใบจุดบริการอาหาร 

หรือจุดชำระเง ิน และที่น ั่งร ับประทานอาหาร หากพ ี่น ั่งร ับประทานอาหารม ีพ ื้นท ี่จำก ัด อาจกำหนดรอบ 
การรับประทานอาหาร หรือจัดให้มีแผ่นใสหรืออุปกรณ์อื่นกนระหว่างบุคคล เป็นด้น

/ (๔) ให้มีมาตรการ ...



(๔) ให้มิมาตรการคัดกรองไข้ก่อนเข้าพื้นที่รับประทานอาหาร 
(๖) ให้ผู้จำหน่ายอาหารหรือผู้ให้บริการอาหาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลาการให้บริการ รวมถึงให้หมั่นล้างมือด้วยสภู่ นายาแอลกอฮอล์ เจล หรือบี้ายาฆ่าเชื้อโรค
(๗) มาตรการน ้องก ัน การปน เบ ื้1อนส ู่อาหาร เซ ่น ห าก เน ้น อ าห ารป ร ุงส ำเร ็จ  

ให้บรรจุใส่ถุงหรือภาชนะที่มิฝาป็ดมิดซีด หรือจัดให้มืพนักงานบริการตักอาหารเสิร์ฟ กรณีเน้นอาหารแบบบุฟเฟต์ 
ควรหามาตรการน้องกันโรคที่เหมาะสม โดยงดเว้นการให้พนักงานใช้อุปกรณีตักอาหารร่วมกับ

ข้อ ๖  มาตรการสำหรับรถรับ-ส่งพน้กงานของสถานประกอบการหรือโรงงาบอุตสาหกรรม
ให้ปฏิบัติดังบี้

(๑) ก ่อนให ้บร ิการรับ-ส ่งพน ักงาน ให ้ห ้าความสะอาดพ ื้น ผ ิวส ัมผ ัสภายในรถ 
เน้นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัสร่วม เซ่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง เน้นด้น

(๒) จัดให้มีนํ้ายาแอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค สำหรับพนักงานภายในรถ - 
(๓) ให ้จ ัดท ี่น ั่งโดยเว ้นระยะห ้างตามความเหมาะสม หรือติดตั้งอ ุปกรณ ีฉากกั้น 

ระหว่างที่นั่ง ท ั้งบ ี้ หากสามารถกำหนดให ้พน ักงานน ั่งโดยสารในท ี่ประจำได ้จะเน ้นประโยซน่อย ่างมาก 
ในการควบคุมและสอบสวบโรค

(๔) ให้มิมาตรการตรวจคัดกรองไข้พนักงาบก่อนชื้นรถรับ-ส่งพนักงาน 
(๔) ห้ามมิให้พนักงานที่ไม'สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ชื้นรถรับ-ส่งพนักงาน 

โดยเด็ดชาด รวมถึงเข้มงวดให้ผู้ฃับชี่และพนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
(๖) ให้จัดทำบันทึกข้อผูลพนักงานซึ่งโดยสารในรถรัช-ส่งพนักงาน เน้นประจำทุกวัน 
(๗) ให้ติดน้ายแสดงว่าเน้นรถรัช-ส่งพนักงาบ ไว้ด้านหน้าและด้านข้างรถอย่างขัดเจน 
(๘) หากรถรับ-ส่งพนักงานไมใต้เน้นรถของสถานประกอบการเองให้สถานประกอบการ 

แจ้งผู้ให้บริการรถที่รับ-ส่งพนักงาน ถึอปฏิบัติตามมาตรการข้างตันอย่างเคร่งครัดด้วย
ข้อ ๗ มาตรการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสารารณะ ให้ปฏิบัติตังบ้ี

(๑) ให ้หม ั่นห ้าความสะอาดพ ื้นผ ิวส ัมผ ัสภายใบรถอย ่างลม ํ่าเสมอ โดยเฉพาะ 
บริเวณจุดสัมผัสร่วม เซ่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่น่ัง เน้นด้น

(๒) จัดใหัมืนายาแอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้ใดยสารภายในรถ 
(๓) ให้จ ัดที่น ั่งโดยเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม หรือติดตั้งอุปกรณีฉากกั้น

ระหว่างที่นั่ง
(๔) จัดให้มืมาตรการคัดกรองไข้ผู้โดยสารก่อนใข้บริการ หากตรวจพบผู้โดยสาร 

ท ี่ม ิอ ุณหภูม ิร ่างกายสูงเก ินกว่า ๓๗.๔ องศาเซลเซียส หรือผู้โดยสารที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองไข้ 
ผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ประจำรถสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาปฏิเสธการให้บริการได้

(๔) ห ้ามม ิให ้ผ ู้โดยสารท ี่ไม ่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน ้ากากผ้าช ื้นรถโดยสาร 
อย่างเด็ดขาด รวมถึงเข้มงวดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

สำหรับผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะให้ดำเนินการตามมาตรการข้างด้น
ตามความเหมาะสมด้วย

ให้ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบและกำกับการปฏิบ ัต ิตามมาตรการบี้ 
รวมทั้งการปฏิบัติของรถโดยสารสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บฃส.) ด้วย

/ผ ้ใดฝ่าผัน ...



-๔*-

ผู้ใดฝ่า‘ผินหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ค. ๒๕๕๘ 
และอาจมีความผิดตามมาตรา ®๘ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราชการใบสกานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนสองปี หรือปรับไม่เกินสิหมี่นบาท หรือทั้งจำหั๊งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเปีนกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนึ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณซนหรือกระทบต่อประโยขน่สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓0 
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งบี้ ตั้งแต่วับท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นโป 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔

'า
(นายภาบุ แย้มศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้กำกับการบริหารราชการในสกานการณ์ฉุกเอิบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบนรายงาน และแบบคำขอการเติบทางและเคลอนย้ายแรงงานต่างด้าว 
ข้ามทั้บที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพอการทำงาน
ดามข้อ ๔ ของคำสั่งจังห'ฬัพระนครศรีอยุธยา ท่ี ๔๘๘/ ๒๕ะ)๔ ลง'วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



X'/

0

คำขอเลขที.่.............. /พ.ศ...................

วันท่ี..............................................
แบบคำขอการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพี่อการหำงาน 

ป ิ กรณีออกไปทำงานนอกพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
0  กรณีเข ้ามาทำงานใบพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียนท่ี........ ..............................................
วันที่............ เส ือน............. ........................พ.ค........................

เรียน ผู้ว่าราขการจังหวัดพระนครครีลยุธยา
หน่วยงาบ/บรีษ ัท......................................................................................................................... เลขที่..............

ถนน/ตรอก/ขอย...............................................หมู่ที.่...............ตำบล/แซวง.................................. อำเภอ....
จังหวัด.......................................หมายเลขโหรสัพห์............................................
0  พื้นที่คาบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0  พื้นท่ีควบคุมสูงสุด 0  พ้ืนที่ควบคุม 0  พื้นที่เฝืาระวังสูงสุด 0  พื้นที่เฝ็าระวัง

มีความประสงคํจะขอนาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการ จำนวน.............คน
(ตามรายข้อแรงงานต่างด้าวที่แบบ) เดนหางออกจาก /  เข้ามาหำงาน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปหำงาบ ณ หน่วยงาน/บรีษัท..............................................-.............................................เลขที.่............... .......... ถนน/ตรอก/ขอย
..............................อำเภอ    ...............................จังหวัต.................................. .....หมายเลขโหรสัพหํ........................ .................
เบี่องจากมีเหตุผลความจำเป็น ด้งนี้ (ระบุ) (ตามเอกสารที่แนบ).....................................................................................................

โดยมีพาหนะที่ใข้เดินหาง.................................................. หมายเลขหะเบียน........................................................
มีข ่วงเวลาเดินทาง ด้งนี้ 
0  เดินหางไป-กลับ จำบวน.......... คร้ัง

ตั้งแต่วันที่.......... เดีอน....................พ.ส.................... ถึงวันท่ี........... เดือน......................พ.ศ.....................
0  เดินหางไปพักด้างคีบ จำนวน.......... วัน

ตั้งแต่วับที่..........เดือน.................... พ.ศ.................... ถึงวันที่........... เดือน...................... พ.ศ....................
ข้าพเจ้าซอรับรองว่าข้อมูลข้างด้นเป็นความจรีง และรับรองว่าจะปฎิบ้ตตามมาตรการบีองกันและควบคุม 

การแพร่ระนาดโรคดืตเขอไวรัสโศใรบา 2019 (ถอน1© -19) ฆาตรการเดินหางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด 
หระนครศรีอยุธยๆเพี่อการหำงาน และมาตรการของหางราขการที่เกยวขัองอย่างเคร่งครัด

จังเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความบี'นถึอ

ความเห็บของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อวับที.่.............
II] เห็นควรอบุญาตตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0  เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก................................

0  อ ื่น ๆ ................................................................ ............
(ลงซอ).................................................

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

ลงข ้อ..............................................
(....................................................... )

ผู้มีอำนาจในการลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ 
0  อนุญาต
0  ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................

0  อ ื่น ๆ ......................................................................

(ลงข้อ)..................................................
( ........................................................ )

ตำแหน่ง...................................................
ว ัน ท ี่..................................................ตำแหน่ง



เฌบรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ฃอเสินทางและเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื้อการ‘ทำงาน
เฌบเอกสารคำขอเลขที่..... .. /.......... ......สงวันที่...........เสือน ....................พ.ศ.......................

ชำนวนรวมทั้งสี้น................. ..คน แพ่นที่..... /,.........
หน่วยงาน/บริษัท........................................................................................... เลขที่..................ถนน/ตรอก/ซอย......... .................................หมูที่

ตำบล/แขวง................................................ อำเภอ.................................................จังหวัด.....................................................หมายเลขโทรศพท์............................

ลำดับท่ี ชื่อแรงงานต่างด้าว สัญชาติ
ใบอนุญาตทางาน

เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเหดุ
เลขท่ี วันหมดอายุ

ผู้,อนุญาต

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

ผู้!]อำนาจในการลงนาม/ผู้รมมอบอำนาจ 
ผู้'ขอเอกสารร้นรอง

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



^ !'. *ๆ*- 1

แบบรายงานการเดินทางและเคล่ือนย้าย แรงงานต่างด้าว ข้ามพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการทำงาน
แนบเอกสารคำขอเลขท่ี............. 7 ..............ลงวับท่ี......... เดีอน....................... พ.ศ.............................

จำนวนห๊ังสิน.................................... คน แผ่นท่ี —/ ............
หน่วยงาบ/บรีนัท............... .............................. ......................เลขท่ี  .........ลนน/ตรอก/ซอย..........................หมู่ท่ี.,

ตำบล/แขวง...............................อำ๓อ........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรสัพทํ............. .

ลำดับท่ี ซ่ือแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ใบอบุญาตทำงาน เลขท่ีหนังสือเดินทาง หมายเหตุ
เลขท่ี วันหมดอายุ

( .................................................... ...)
ผู้!!อำนาจในการลงบาม/ผู้รับมอบอำนาจ 

ของสลานประกอบการ/นายจ้าง

ผู้'รับรองรายงาน

.สงซ่ือ . 
(-

ตำแหน่ง,


