ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การออกเอกสารรับรองความจาเป็นในการเดินทางผ่านหรือออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ รัฐบาลได้ออกข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 17) เพื่ อยกระดับ มาตรการในพื้น ที่ค วบคุม สูง สุด ให้ เข้ม งวดยิ่ งขึ้ น
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด โดยให้มีการควบคุมการใช้เส้นทางการคมนาคม
ของประชาชนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ งขอให้ บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลยั งคงปฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลั ยมหิดล เรื่อง การปิด ส่วนงานของมหาวิท ยาลัยมหิด ลในวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้ จัดกิจกรรม
ทางการศึกษาและการประชุ มผ่านระบบออนไลน์ ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 การขยายเวลาปิดส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้ นที่ศาลายา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัด กิจกรรมทางการศึกษาและ
การประชุม ผ่ านระบบออนไลน์ ลงวั นที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 และ การประกาศขยายเวลาปิ ด ส่ว นงาน
เพิ่ม เติ ม การขยายเวลาการปฏิบั ติง านที่บ้ านของบุ คลากร การจัด กิจ กรรมทางการศึก ษาและการประชุ ม
ออนไลน์ ในพื้ นที่พญาไทและบางกอกน้อย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากบุคลากรมี ความจาเป็ น
ที่ จะต้ อ งเดิ นทางออกนอกพื้ นที่ ค วบคุ ม สู งสุ ด และเข้ ม งวด ทั้ ง 5 จั งหวั ด ข้ า งต้ น เพื่ อมาปฏิ บั ติ ง าน
ที่ไม่สามารถปฏิบัติที่บ้านได้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ส่วนงานดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้รองอธิก ารบดีที่กากับดูแลหน่ วยงานในสานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีที่กากับ ดูแลวิทยา
เขตและหัวหน้า ส่วนงานทุกส่วนงาน ดาเนินการออกเอกสารรับ รองความจาเป็ น เพื่ออนุญาตให้
บุค ลากรเดินทางมาปฏิ บั ติงานในพื้ นที่ มหาวิ ทยาลั ยมหิด ลเป็ นบางเวลา โดยสามารถปรั บใช้
ตัวอย่างเอกสารรับรองที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ เวบไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ https://mahidol.ac.th/th/entrydocuments/
2. บุ ค ลากรที่ เดิ นทางข้ า มเขตพื้ นที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด ดั ง กล่ าวข้ า งต้ น ต้ อ งเตรี ย มบั ต รพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจาเป็นที่ออกโดยรองอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจุดตรวจระหว่างจังหวัด
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3. บุค ลากรที่พ านั กอาศั ย หรื อเดิ นทางผ่ านเขตพื้ นที่ ควบคุม สูง สุด ดัง กล่ าวข้า งต้ น ขอให้ ดาเนิ น
มาตรการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด หากไม่มีความจาเป็น ขอให้งดหรือชะลอการเดินทางตามข้อแนะนาของรัฐ
ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้มีผ ลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบคำขออนุญาตเข-าปฏิบัติงานกรณีที่จำเป:นของหน<วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันที.& ................เดือน...................พ.ศ.................
ข#าพเจ#า นาย/นาง/นางสาว ..........................นามสกุล......................................................................
ตำแหน7ง............................กอง/ศูนย;/ส7วนงาน..................................................................................
ขอให# พิ จ ารณาอนุ ญ าตให# บุ ค ลากรภายกอง/ศู น ย; เข# า ปฏิ บั ติ ง าน (กรณี ที่ จ ำเปK น ) ภายในกอง/ศู น ย;
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา/ส7วนงาน ตั้งแต7วันที่...........................................
ตามรายละเอียดดังต7อไปนี้
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

งานที่รับผิดชอบ

วัน-เวลาที่เข#าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ตารางนี้ใช+สำหรับอ+างอิงการเข+าปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน=วยงาน ในกรณีที่จำเปCนเท=านั้น หากบุคคลตาม
รายชื่อข+างต+นสามารถใช+รูปแบบการปฏิบัติงานจากที่บ+าน (work from home) และคงไว+ซึ่งประสิทธิภาพและความต=อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานได+ก็ไม=จำเปCนต+องเข+ามาปฏิบัติงานตามกำหนดนี้ในทุกครั้ง

ลงชือ& ........................................................................
(.....................................................................)
หัวหน้าฝ่ าย/งาน/ภาควิชา

2

เรียน รองอธิการบดี.......................................................
เห็นสมควร
o อนุญาต
o ไม7อนุญาต ........................................................
ลงชื่อ........................................................
(........................................................)
ผู#อำนวยการกอง/ศูนย;/หัวหน#าภาควิชา

บันทึกสั่งการ
เห็นสมควร
o อนุญาต
o ไม7อนุญาต ........................................................
ลงชื่อ.............................................................
(.............................................................)
รองอธิการบดี/หัวหน#าส7วนงาน

