
หลักเกณฑการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
 

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูท่ีประสงคจะเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

1.1 ผูประสงคจะเดินทางท่ัวไป ใหแสดง “เอกสารรับรองความจำเปน” โดยยื่นคำขอตอนายอำเภอในพ้ืนท่ี 

1.2 ผูประสงคจะเดินทางซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑) ผูขนสงสินคาเพ่ือประโยชนและการดำรงชีวิตของประชาชน เชน อาหาร ยา เวชภัณฑ เครื่องมือ

แพทย สินคาอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินคาอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ พัสดุภัณฑ หนังสือพิมพ เปนตน 

และสินคาเพ่ือการนำเขาหรือสงออก 

๒) ผูปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพ่ือประโยชนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม 

การกอสรางการซอมบำรุงตาง ๆ และพนักงานท่ีทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน  

๓) ผูปฏิบัติงานดานการแพทยการธนาคาร การศึกษา การขนสงประชาชน/บุคคลไปสูท่ีเอกเทศเพ่ือ

กักกันตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  

4) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตามขอกำหนดประกาศ หรือคำสั่งตาง ๆ ของทางราชการ 

 ใหแสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหนาท่ี” โดยยื่นคำขอตอผูประกอบการ/นายจาง/บริษัท/หัวหนา

หนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี 

1.3บุคคลท่ีมีความจำเปนตองติดตอราชการ 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีประสงคจะเดินทางฯ ติดตั้งและใชระบบแอปพลิเคชัน“หมอชนะ” 

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูท่ีมีหนาท่ีออกเอกสารรับรองความจำเปนเอกสารรับรองการปฏิบัติหนาท่ี และ

เอกสารรับรองการติดตอราชการ 

2.1 ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือเจาหนาท่ีฝายปกครองในพ้ืนท่ี ไดแก นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอมี

หนาท่ีออกเอกสารรับรองความจำเปนสำหรับบุคคลตามขอ 1.1 

2.2 ใหผูประกอบการ/นายจาง/บริษัท/หัวหนาหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติ

หนาท่ีใหกับผูประสงคจะเดินทางซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี ตามขอ 1.2โดยในเอกสารรับรองการปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย

จะตองประกอบดวยขอมูล ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชนอายุ อาชีพ ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูปจจุบัน 

วันเดินทาง จังหวัดตนทางและปลายทาง เหตุผลความจำเปนพาหนะท่ีใชเดินทาง ประเภทสินคา/ภารกิจ  

2.3 ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีบุคคลไดไปติดตอราชการ เปนผูออกเอกสารรับรองการติดตอ

ราชการตามขอ 1.3 

3. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจาหนาท่ีประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด 

3.1ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผูเดินทาง 

3.2 สอบถามเหตุผลความจำเปน และสถานท่ีปลายทางจากผูเดินทางใหชัดเจน 

3.3 ตรวจสอบการติดตั้งและใชระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”ของผูเดินทาง 

3.4 ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอ่ืน ๆ ของผูเดินทางท่ีทางราชการออกให ควบคูกับ

เอกสารรับรองความจำเปน ตามขอ 1.1 หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 1.2 หรือเอกสารรับรอง

การติดตอราชการ ตามขอ 1.3 

3.5 ลงบันทึกขอมูลผูเดินทางผานจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก 

ท้ังนี้ กรณีบุคคลซ่ึงมีความจำเปนเรงดวน หากมีความลาชา อาจจะเกิดอันตรายถึงแกชีวิตหรือเกิด

ความเสียหายรายแรงใหพิจารณายกเวนแนวทางปฏิบัติ ตามขอ 3.1 - 3.5โดยใหมีการบันทึกขอมูลการ

ปฏิบัติไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

-----------------------------

 



 

 
 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
          ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้  

เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-3388000 
 

วันที่  10 มกรำคม 2564 
 

เรื่อง  หนังสือรับรองกำรเดินทางเพื่อปฎิบัติงานของลูกจ้างในท้องท่ีอ่ืน 
เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำ
ใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260  

ขอรับรองว่ำ นาย/นาง/นางสาว...................................................... ต ำแหน่ง ................................. 
เป็นลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกสถำนประกอบกิจกำรให้ไปปฎิบัติงำน ดังนี้ 

 

วัน-เดือน-ปี เวลำ สถำนทีท่ ำงำน/ที่ตั้ง กิจกรรม 
10-31 ม.ค. 2564 8:00 – 17:00 น. ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 

727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้  
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260  
 

ปฏิบัติงำนประจ ำหน่วยงำน 

10-31 ม.ค. 2564 8:00 – 17:00 น. ถ้ำต้องเดินทำงไปปฏิบัตงิำนหนว่ยงำน
จังหวัดอื่นๆ ให้ระบุ....................... 
 

(ระบุงำนหรือกิจกรรมเช่น) 
เดินทำงไปรับ – ส่งของ 

  
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหนังสือฉบับนี้เป็นจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 

(นำงสำวอลิส ยิ้มเย็น  ) 
ต ำแหน่ง : ผู้จัดกำรแผนกบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 



 

 
 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
          ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้  

เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-3388000 
 

วันที่  10 มกรำคม 2564 
 

เรื่อง  หนังสือรับรองกำรเดินทำงเพื่อปฎิบัติงานข้ามเขตจังหวัดของลูกจ้าง 
เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวง
บำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260  

ขอรับรองว่ำนำย/นำง/นำงสำว .................................... ต ำแหน่ง ...............................................  
เป็นลูกจ้ำงของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
มีที่พักอำศัยตั้งอยู่เลขท่ี (ระบุที่พักที่พนักงำนอยู่ปัจจุบันที่ จ.สมุทรปรำกำร) ............................................. 
ซ่ึงปัจจุบัน ปฏิบัติงำนอยู่สถำนประกอบกิจกำร : ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 727 ถนนลาซาล  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   
บริษัทฯ ขอรับรองว่ำลูกจ้ำงมีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไป – กลับ ระหว่ำงสถำนประกอบกิจกำร  
และท่ีพักอำศัยเป็นประจ ำ 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหนังสือฉบับนี้เป็นจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 

(นำงสำวอลิส ยิ้มเย็น  ) 

ต ำแหน่ง : ผู้จัดกำรแผนกบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

         



 

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเปนในการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดควบคุมสูงสุด 
  เขียนท่ี............................................................... 
  วันท่ี.................เดือน...................พ.ศ................ 
เรียน............................................................ 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล.......................................................... 
อายุ.................ป เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................................สัญชาติ......................
อาชีพ...............................................หนวยงาน/บริษัท...........................................................................................................
อาศัยอยูบานเลขท่ี.............................................ถนน/ตรอก/ซอย.........................หมูท่ี.........................................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................................... 
หมายเลขโทรศัพท ................................................................................................................................................................ 
 มีความประสงคเดินทางออกจากพ้ืนท่ีจังหวัด........................................อำเภอ/เขต................................
ตำบล/แขวง.................................หมูท่ี......................บานเลขท่ี.........................ไปยังจังหวดั................................................
อำเภอ/เขต...................................................ตำบล/แขวง..............................................หมูท่ี................................................ 
เหตุผลความจำเปน 
(ระบุ)...............................................................................................………………………………………..………...............................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.......... 
ชวงเวลาเดินทาง 
เดนิทางเท่ียวเดียว 
เดินทางออกจากจังหวัด............................อำเภอ/เขต..........................ตำบล/แขวง..................หมูท่ี................ 
           วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ................ 
เดนิทางไป – กลับ 
เท่ียวไปเดินทางออกจากตนทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต..................................................... 
ตำบล/แขวง.........................หมูท่ี................วนัท่ี...........................เดือน........................พ.ศ........................... 
เท่ียวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต.............................................  
ตำบล/แขวง.........................หมูท่ี................วนัท่ี...........................เดือน........................พ.ศ........................... 

พาหนะท่ีใชเดินทาง…………………………………………………………………………….………………………………….……………………. 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลขางตนเปนความจริง และขอรับรองวาจะปฏิบัติตามพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางเครงครัด  
       ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ลงชื่อ)..................................................... 
                   (......................................................) 
         ผูขอเอกสารรับรอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของพนักงานเจาหนาท่ี      
 รับรอง 
 ไมรับรองเนื่องจาก................................................................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ....................................................................................................................................................................... 
      (ลงชื่อ)................................................... 
             (.................................................) 
     ตำแหนง………………………………………………………….. 
     วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ................. 

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



 
 
 
 
 
 

เอกสารรับรองความจำเปนในการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดควบคุมสูงสุด 

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

1. ขอมูลบุคคล 

ชื่อ – สกุลผูเดินทาง.……………………………..………………......................................................อายุ....................................ป   

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

อาชีพ...............................................หนวยงาน/บริษัท...................................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี............................ถนน/ตรอก/ซอย......................หมูท่ี.............ตำบล................................................. 

    อำเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.......................................................................................... 

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

2. ขอมูลการเดินทาง 
2.1  เดินทางเท่ียวเดียว 

เดินทางออกจากจังหวัด............................อำเภอ/เขต..........................ตำบล/แขวง..................หมูท่ี................ 
วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ................ 
      2.2  เดินทางไป – กลับ 
เท่ียวไป เดินทางออกจากตนทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต..................................................... 
ตำบล/แขวง.........................หมูท่ี................วนัท่ี...........................เดือน........................พ.ศ........................... 
เท่ียวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต.............................................  
ตำบล/แขวง.........................หมูท่ี................วนัท่ี...........................เดือน........................พ.ศ........................... 
2.3เหตุผลความจำเปน 
 .................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................. 
2.4พาหนะท่ีใชเดินทาง ............................................................................................................................................... 
      ออกให ณ วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 
 
 ลงชื่อ......................................................   ลงชื่อ...................................................... 
       (......................................................)                  (......................................................)  
                  ผูเดินทาง              ตำแหนง......................................................... 
     หมายเลขโทรศัพท...................................................... 
                                                                                                      ผูรบัรอง 
 

 
 

 

เลขท่ีคำขอ……………… 




