แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ตาม QT14
หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สัญชาติ

เดินทางโดยระบุเทีย่ วบิน/ที่น่งั / เดินทางมาจาก
ทะเบียน
เครือ่ งบิน รถยนต์ เรือ จังหวัด อาเภอ

ว.ด.ป เดินทางเข้ากระบี่
เดินทางไปที่พานัก

ตาบล จังหวัด

อาเภอ

ประวัติเสีย่ ง
เคยไปร่วมกิจกรรมทีม่ ีคนร่วมกัน
จานวนมากๆ
เคย
ไม่เคย

เคยไปสถานที่เสีย่ ง ที่มีคนแอดอัดเบียดเสียด
เช่น สนามมวย สถานบันเทิง สนามกีฬา
เคย
ไม่เคย

สกุล

ตาบล

เพศ

ว.ด.ป เกิด

อายุ(ปี )

ว.ด.ป เดินทางออกจากกระบี่
สถานที่พานักในจังหวัดกระบี่

หมูบ่ า้ น/
ชุมชน

บ้านพัก โรงแรมที่พกั

ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยติดเชือ้ หรือไปร่วมอยูใ่ น
สถานที่ที่มีผปู้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
เคย
ไม่เคย

เข้าโดยไม่
พักค้าง

อาการ
ป่ วย ปกติ

แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ตาม QT14
หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เดินทางโดยระบุเทีย่ วบิน/ที่น่งั /
ทะเบียน
เครือ่ งบิน
รถยนต์ เรือ

สัญชาติ

ว.ด.ป เดินทางเข้ากระบี่

เดินทางมาจาก
จังหวัด

เดินทางไปที่พานัก

อาเภ
อ

เคยไปสถานที่เสีย่ ง ที่มีคนแอดอัดเบียดเสียด
เช่น สนามมวย สถานบันเทิง สนามกีฬา
เคย
ไม่เคย

สกุล

ตาบล จังหวัด

อาเภ
อ

ประวัติเสีย่ ง
เคยไปร่วมกิจกรรมทีม่ ีคนร่วมกัน
จานวนมากๆ
เคย
ไม่เคย

ตาบล

เพศ

ว.ด.ป เกิด

อายุ(ปี )

ว.ด.ป เดินทางออกจากกระบี่
สถานที่พานักในจังหวัดกระบี่

หมูบ่ า้ น/
ชุมชน

บ้านพัก

โรงแรมที่
พัก

ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยติดเชือ้ หรือไปร่วมอยูใ่ น
สถานที่ที่มีผปู้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
เคย
ไม่เคย

เข้าโดยไม่
พักค้าง

อาการ
ป่ วย ปกติ

แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ตาม QT14
Passport (Not Null)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Tel)

ชื่อ (Name)

สัญชาติ
(Nationality)

เดินทางโดยระบุเที่ยวบิน/ที่น่งั /
เดินทางมาจาก
ทะเบียน(Travel by)
(From province)
เครือ่ งบิน รถยนต์
เรือ
จังหวัด อาเภอ ตาบล จังหวัด
อาเภอ
(Plane) (Car) (Boat) (Province) (District) (Sub
(Province) (District)
district)

สกุล(Surname)

เพศ(Sex)

ว.ด.ป เดินทางเข้ากระบี่
(Date of arrival in Krabi)

ว.ด.ป เกิด

อายุ(ปี ) (Age)

ว.ด.ป เดินทางออกจากกระบี่
(Date of departure from Krabi)

ที่พกั ในจังหวัดกระบี่
Place of residence in Krabi Province
ตาบล หมูบ่ า้ น/ชุมชน บ้านพัก โรงแรมที่พกั เข้าโดยไม่พกั ค้าง
(Sub (Village/
(Home) (Hotel)
(Does not rest)
district) community)

ประวัติเสี่ยง (Risk history)
Within the past 2 weeks, I have been to
Within the past 14 days, have you had
high risk place or such a place that (Within the past 2 weeks, I have contact or been in the same place with
was crowded such as Boxing Stadium, been participated in any events that anyone that you know had COVID-19 or
Night Pub or Stadium
was crowded)
COVID-like symptoms?
Yes
No
Yes
No
Yes
No

อาการ (symptoms)
Sick
Not sick

แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ตาม QT14
Passport (Not Null)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Tel)

ชื่อ (Name)

สัญชาติ
(Nationality)

เดินทางโดยระบุเที่ยวบิน/ที่น่งั /
เดินทางมาจาก
ทะเบียน(Travel by)
(From province)
เครือ่ งบิน รถยนต์
เรือ
จังหวัด อาเภอ ตาบล จังหวัด
อาเภอ
(Plane) (Car) (Boat) (Province) (District) (Sub
(Province) (District)
district)

สกุล(Surname)

เพศ(Sex)

ว.ด.ป เดินทางเข้ากระบี่
(Date of arrival in Krabi)

ว.ด.ป เกิด

อายุ(ปี ) (Age)

ว.ด.ป เดินทางออกจากกระบี่
(Date of departure from Krabi)

ที่พกั ในจังหวัดกระบี่
Place of residence in Krabi Province
ตาบล หมูบ่ า้ น/ชุมชน บ้านพัก โรงแรมที่พกั เข้าโดยไม่พกั ค้าง
(Sub (Village/
(Home) (Hotel)
(Does not rest)
district) community)

ประวัติเสี่ยง (Risk history)
Within the past 2 weeks, I have been to
Within the past 14 days, have you had
high risk place or such a place that (Within the past 2 weeks, I have contact or been in the same place with
was crowded such as Boxing Stadium, been participated in any events that anyone that you know had COVID-19 or
Night Pub or Stadium
was crowded)
COVID-like symptoms?
Yes
No
Yes
No
Yes
No

อาการ (symptoms)
Sick
Not sick

