หลักเกณฑการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูที่ประสงคจะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
1.1 ผูประสงคจะเดินทางทั่วไป ใหแสดง “เอกสารรับรองความจำเปน” โดยยื่นคำขอตอนายอำเภอในพื้นที่
1.2 ผูประสงคจะเดินทางซึ่งปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
๑) ผูขนสงสินคาเพื่อประโยชนและการดำรงชีวิตของประชาชน เชน อาหาร ยา เวชภัณฑ เครื่องมือ
แพทย สินคาอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินคาอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ พัสดุภัณฑ หนังสือพิมพ เปนตน
และสินคาเพื่อการนำเขาหรือสงออก
๒) ผูปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม
การกอสรางการซอมบำรุงตาง ๆ และพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน
๓) ผูปฏิบัติงานดานการแพทยการธนาคาร การศึกษา การขนสงประชาชน/บุคคลไปสูที่เอกเทศเพื่อ
กักกันตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
4) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามขอกำหนดประกาศ หรือคำสั่งตาง ๆ ของทางราชการ
ใหแสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหนาที่” โดยยื่นคำขอตอผูประกอบการ/นายจาง/บริษัท/หัวหนา
หนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี
1.3บุคคลที่มีความจำเปนตองติดตอราชการ
ทั้งนี้ ใหผูที่ประสงคจะเดินทางฯ ติดตั้งและใชระบบแอปพลิเคชัน“หมอชนะ”
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูที่มีหนาที่ออกเอกสารรับรองความจำเปนเอกสารรับรองการปฏิบัติหนาที่ และ
เอกสารรับรองการติดตอราชการ
2.1 ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือเจาหนาที่ฝายปกครองในพื้นที่ ไดแก นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอมี
หนาที่ออกเอกสารรับรองความจำเปนสำหรับบุคคลตามขอ 1.1
2.2 ใหผูประกอบการ/นายจาง/บริษัท/หัวหนาหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติ
หนาที่ใหกับผูประสงคจะเดินทางซึ่งปฏิบั ติหน าที่ ตามขอ 1.2โดยในเอกสารรับรองการปฏิบัติหนาที่อยางนอย
จะตองประกอบดวยขอมูล ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชนอายุ อาชีพ ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท ที่อยูปจจุบัน
วันเดินทาง จังหวัดตนทางและปลายทาง เหตุผลความจำเปนพาหนะที่ใชเดินทาง ประเภทสินคา/ภารกิจ
2.3 ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่บุคคลไดไปติดตอราชการ เปนผูออกเอกสารรับรองการติดตอ
ราชการตามขอ 1.3
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจาหนาที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด
3.1ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผูเดินทาง
3.2 สอบถามเหตุผลความจำเปน และสถานที่ปลายทางจากผูเดินทางใหชัดเจน
3.3 ตรวจสอบการติดตั้งและใชระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”ของผูเดินทาง
3.4 ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ของผูเดินทางที่ทางราชการออกให ควบคูกับ
เอกสารรับรองความจำเปน ตามขอ 1.1 หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 1.2 หรือเอกสารรับรอง
การติดตอราชการ ตามขอ 1.3
3.5 ลงบันทึกขอมูลผูเดินทางผานจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก
ทั้งนี้ กรณี บุคคลซึ่งมีความจำเปนเรงดวน หากมีความลาชา อาจจะเกิดอันตรายถึงแกชีวิตหรือเกิด
ความเสียหายรายแรงใหพิจารณายกเวนแนวทางปฏิบัติ ตามขอ 3.1 - 3.5โดยใหมีการบันทึกขอมูลการ
ปฏิบัติไวเปนหลักฐาน
-----------------------------

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-3388000
วันที่ 10 มกรำคม 2564
เรื่อง หนังสือรับรองกำรเดินทางเพื่อปฎิบัติงานของลูกจ้างในท้องที่อื่น
เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำ
ใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
ขอรับรองว่ำ นาย/นาง/นางสาว...................................................... ตำแหน่ง .................................
เป็นลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึง่ ได้รับมอบหมำยจำกสถำนประกอบกิจกำรให้ไปปฎิบัติงำน ดังนี้
วัน-เดือน-ปี

เวลำ

สถำนทีท่ ำงำน/ที่ตั้ง

กิจกรรม

10-31 ม.ค. 2564

8:00 – 17:00 น. ปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนใหญ่ เลขที่
727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

ปฏิบัติงำนประจำหน่วยงำน

10-31 ม.ค. 2564

8:00 – 17:00 น. ถ้ำต้องเดินทำงไปปฏิบัตงิ ำนหน่วยงำน (ระบุงำนหรือกิจกรรมเช่น)
จังหวัดอื่นๆ ให้ระบุ.......................
เดินทำงไปรับ – ส่งของ

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหนังสือฉบับนี้เป็นจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง
(นำงสำวอลิส ยิ้มเย็น )
ตำแหน่ง : ผู้จัดกำรแผนกบริหำรทรัพยำกรบุคคล
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-3388000
วันที่ 10 มกรำคม 2564
เรื่อง หนังสือรับรองกำรเดินทำงเพื่อปฎิบัติงานข้ามเขตจังหวัดของลูกจ้าง
เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวง
บำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
ขอรับรองว่ำนำย/นำง/นำงสำว .................................... ตำแหน่ง ...............................................
เป็นลูกจ้ำงของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)
มีที่พักอำศัยตั้งอยู่เลขที่ (ระบุที่พักที่พนักงำนอยู่ปัจจุบันที่ จ.สมุทรปรำกำร) .............................................
ซึง่ ปัจจุบัน ปฏิบัติงำนอยู่สถำนประกอบกิจกำร : สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 727 ถนนลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
บริษัทฯ ขอรับรองว่ำลูกจ้ำงมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงไป – กลับ ระหว่ำงสถำนประกอบกิจกำร
และที่พักอำศัยเป็นประจำ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหนังสือฉบับนี้เป็นจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง
(นำงสำวอลิส ยิ้มเย็น )
ตำแหน่ง : ผู้จัดกำรแผนกบริหำรทรัพยำกรบุคคล
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)

คำขอเลขที่............./(พ.ศ.)..................
แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเปนในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด
เขียนที่...............................................................
วันที่.................เดือน...................พ.ศ................
เรียน............................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล..........................................................
อายุ.................ป เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................................สัญชาติ......................
อาชีพ...............................................หนวยงาน/บริษัท...........................................................................................................
อาศัยอยูบานเลขที่.............................................ถนน/ตรอก/ซอย.........................หมูท่.ี ........................................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................................................
หมายเลขโทรศัพท ................................................................................................................................................................
มีความประสงคเดินทางออกจากพื้นทีจ่ ังหวัด........................................อำเภอ/เขต................................
ตำบล/แขวง.................................หมูที่......................บานเลขที่.........................ไปยังจังหวัด................................................
อำเภอ/เขต...................................................ตำบล/แขวง..............................................หมูท ี่................................................
เหตุผลความจำเปน
(ระบุ)...............................................................................................………………………………………..………...............................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........
ชวงเวลาเดินทาง
เดินทางเที่ยวเดียว
เดินทางออกจากจังหวัด............................อำเภอ/เขต..........................ตำบล/แขวง..................หมูที่................
วันที่...............เดือน........................พ.ศ................
เดินทางไป – กลับ
เที่ยวไปเดินทางออกจากตนทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต.....................................................
ตำบล/แขวง.........................หมูท.ี่ ...............วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต.............................................
ตำบล/แขวง.........................หมูที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
พาหนะทีใ่ ชเดินทาง…………………………………………………………………………….………………………………….…………………….
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข อมู ล ข างต น เป น ความจริง และขอรับ รองว าจะปฏิ บั ติ ต ามพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางเครงครัด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
ผูขอเอกสารรับรอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
 รับรอง
 ไมรับรองเนื่องจาก................................................................................................................................................
 อืน่ ๆ.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ตำแหนง…………………………………………………………..
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.................

เลขที่คำขอ………………

เอกสารรับรองความจำเปนในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด
ที่............../........................

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

1. ขอมูลบุคคล
ชื่อ – สกุลผูเดินทาง.……………………………..………………......................................................อายุ....................................ป
เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง………………………………………..……….....สัญชาติ..................................
อาชีพ...............................................หนวยงาน/บริษัท......................................................................................................
ที่อยูป จจุบัน เลขที่............................ถนน/ตรอก/ซอย......................หมูที่.............ตำบล.................................................
อำเภอ/เขต..................................................................จังหวัด..........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ..........................................................................................................................................................
2. ขอมูลการเดินทาง
2.1  เดินทางเที่ยวเดียว
เดินทางออกจากจังหวัด............................อำเภอ/เขต..........................ตำบล/แขวง..................หมูที่................
วันที่...............เดือน........................พ.ศ................
2.2  เดินทางไป – กลับ
เที่ยวไป เดินทางออกจากตนทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต.....................................................
ตำบล/แขวง.........................หมูที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................................อำเภอ/เขต.............................................
ตำบล/แขวง.........................หมูที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
2.3เหตุผลความจำเปน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2.4พาหนะที่ใชเดินทาง ...............................................................................................................................................
ออกให ณ วันที่................เดือน..................................พ.ศ..........................
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ผูเดินทาง

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ตำแหนง.........................................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................
ผูรบั รอง

