วันที่ 9 มกรำคม 2564
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
สาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
๑. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1.1 ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป ให้แสดง “เอกสารรับรองความจาเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพื้นที่
กรณีผู้ป ระสงค์จ ะเดิน ทำงทั่ว ไป ที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้ม งวด ๕ จังหวัด (จัง หวัด
สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จัน ทบุรี และตราด) สำมำรถยื่นคำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพื้นที่ของตนได้ เพื่อใช้ “เอกสารรับรองความจาเป็น” ในกำรเดินทำงทั้งไปและกลับ
พื้นทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้แสดง “เอกสารรับรองความจาเป็น” ฉบับดังกล่ำวต่อเจ้ำหน้ำที่ประจำจุด
ตรวจหรือจุดสกัด
1.2 ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ผู้ขนส่งสินค้ำเพื่อประโยชน์และกำรดำรงชีวิตของประชำชน เช่น อำหำร ยำ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์ สินค้ำอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้ำอุตสำหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
และสินค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรือส่งออก
๒) ผู้ปฏิบัติงำนในกิจกำร/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรสื่อสำรโทรคมนำคม
กำรก่อสร้ำง กำรซ่อมบำรุงต่ำง ๆ และพนักงำนที่ทำงำนในสถำนประกอบกำร/โรงงำน
๓) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ กำรธนำคำร กำรศึกษำ กำรขนส่งประชำชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ
เพือ่ กักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ
4) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อกำหนด ประกำศ หรือคำสั่งต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร
ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง/บริษัท/หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี
1.3 บุคคลทีม่ ีความจาเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” โดยยื่นคำขอ
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่บุคคลได้ไปติดต่อรำชกำร
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทำงฯ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
2. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจาเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ และ
เอกสารรับรองการติดต่อราชการ
2.1 ให้พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยกำรเขต ปลั ดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หัวหน้ำสถำนี
ตำรวจ หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง ได้แก่ นำยอำเภอ ปลัดอำเภอหรือข้ำรำชกำรที่นำยอำเภอมอบหมำย กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน มีหน้ำที่ออกเอกสารรับรองความจาเป็นสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทำงทั่วไป
ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทรำบแนวปฏิบัติว่ำ “เอกสารรับรองความจาเป็น”
สำมำรถใช้แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด ได้ทั้งเข้ำและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

/ ๒.๒ ให้ผู้ประกอบกำร ...

-๒2.2 ให้ผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง/บริษัท/หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับผู้ประสงค์จะเดินทำงซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ ตำมข้อ 1.2 โดยในเอกสำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงน้อย
จะต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชำชน อำยุ อำชีพ ตำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน
วันเดินทำง จังหวัดต้นทำงและปลำยทำง เหตุผลควำมจำเป็น พำหนะที่ใช้เดินทำง ประเภทสินค้ำ/ภำรกิจ
2.3 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่บุคคลได้ไปติดต่อรำชกำร เป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อ
ราชการ ตำมข้อ 1.3
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจหรือจุดสกัด
3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอำกำรผู้เดินทำง
3.2 สอบถำมเหตุผลควำมจำเป็น และสถำนที่ปลำยทำงจำกผู้เดินทำงให้ชัดเจน
3.3 ตรวจสอบกำรติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทำง หรือแนะนำ/ขอควำม
ร่วมมือใช้งำนระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
3.4 ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ของผู้เดินทำงที่ทำงรำชกำรออกให้ ควบคู่กับ
เอกสำรรับรองควำมจำเป็น ตำมข้อ 1.1 หรือเอกสำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมข้อ 1.2 หรือเอกสำรรับรอง
กำรติดต่อรำชกำร ตำมข้อ 1.3
3.5 ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทำงผ่ำนจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก
ทั้งนี้ กรณีบุคคลซึ่งมีความจาเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้า อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิด
ความเสียหายร้ายแรง ให้พิจารณายกเว้นแนวทางปฏิบัติ ตามข้อ 3.1 - 3.5 โดยให้มีการบันทึกข้อมูล
การปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน
--------------------------------------

หมายเหตุ ปรับตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

วันที่ 9 มกรำคม 2564
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า - ออก จากพื้นที่
สาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด
1.1 แนวทางปฏิ บัติ ส าหรั บผู้ที่ ประสงค์ จะเดิน ทางเข้ า - ออก พื้น ที่ค วบคุม สูงสุ ด 23 จั งหวั ด
ประกอบด้วย จังหวัดตำก นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง นครนำยก
กำญจนบุรี นครปฐม รำชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครำม ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี
สระแก้ว สมุทรปรำกำร ชุมพร ระนอง กรุงเทพมหำนคร ให้ผู้เดินทำงติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
1.2 แนวทางปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจหรือจุดสกัด
1.2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอำกำรผู้เดินทำง
1.2.๒ สอบถำมเหตุผลควำมจำเป็น และสถำนที่ปลำยทำงจำกผู้เดินทำงให้ชัดเจน
1.2.๓ ตรวจสอบกำรติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทำง และแนะนำ/ขอควำม
ร่วมมือใช้งำนระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
1.2.4 ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทำงผ่ำนจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก (ยกเว้นกรุงเทพมหำนครและ
จังหวัดปริมณฑล พิจำรณำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่)
2. พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด
2.1 แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุ ทั ย ธำนี ชั ย นำท เพชรบู ร ณ์ ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์
นครรำชสี ม ำ สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี พั ง งำ กระบี่ กำฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น เชี ย งรำย เชี ย งใหม่ ตรั ง นครพนม
นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส น่ำน บึงกำฬ ปัตตำนี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยำ ภูเก็ต มหำสำรคำม
แม่ฮ่องสอน มุกดำหำร ยะลำ ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปำง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลำ สตูล สุรินทร์
หนองคำย หนองบัวลำภู อุดรธำนี อุตรดิตถ์ อุบลรำชธำนี อำนำจเจริญ ให้ปฏิบัติตำมที่ ศปก.จังหวัด หรือ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดกำหนด
2.2 แนวทางปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจหรือจุดสกัด
2.2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอำกำรผู้เดินทำง
2.2.๒ สอบถำมเหตุผลควำมจำเป็น และสถำนที่ปลำยทำงจำกผู้เดินทำงให้ชัดเจน
2.2.๓ ตรวจสอบกำรติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทำง และแนะนำ/ขอควำม
ร่วมมือใช้งำนระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
2.2.4 ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทำงผ่ำนจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก
---------------------------

เลขที่คำขอ………………………

เอกสารรับรองความจาเป็นในการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ที.่ ............./........................
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.................
1. ข้อมูลบุคคล
ชื่อ – สกุลผู้เดินทาง.……………………………..………………......................................................อายุ....................................ปี
เลขประจาตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง………………………………………..……….....สัญชาติ..................................
อาชีพ...............................................หน่วยงาน/บริษัท......................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที.่ ...........................ถนน/ตรอก/ซอย......................หมู่ที่.............ตาบล.................................................
อาเภอ/เขต..................................................................จังหวัด..........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................................................................................
2. ข้อมูลการเดินทาง
2.1  เดินทางเที่ยวเดียว
เดินทางออกจากจังหวัด............................อาเภอ/เขต..........................ตาบล/แขวง..................หมู่ที่................
วันที่...............เดือน........................พ.ศ................
2.2  เดินทางไป – กลับ
 เดินทางไป – กลับเป็นประจา
เที่ยวไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด................................................อาเภอ/เขต.....................................................
ตาบล/แขวง.........................หมู่ที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................................อาเภอ/เขต.............................................
ตาบล/แขวง.........................หมู่ที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ.......................
2.3 เหตุผลความจาเป็น
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2.4 พาหนะที่ใช้เดินทาง ...............................................................................................................................................
2.5 ตั้งแต่วันที่............เดือน...............พ.ศ..............ถึงวันที่...................เดือน........................พ.ศ...................................
ออกให้ ณ วันที่................เดือน..................................พ.ศ..........................
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ผู้เดินทาง

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................
ผู้รับรอง

หมายเหตุ จังหวัด/หน่วยงาน สามารถปรับรูปแบบและสาระของเอกสารรับรองความจาเป็นฯ ได้ตามความเหมาะสม

แบบคาขอเอกสารรับรองความจาเป็นในการเดินทางออก
พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เขียนที่...............................................................
วันที่.................เดือน...................พ.ศ................
เรียน............................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล..........................................................
อายุ.................ปี เลขประจาตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................................สัญชาติ......................
อาชีพ...............................................หน่วยงาน/บริษัท...........................................................................................................
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................................ถนน/ตรอก/ซอย.........................หมู่ที่.........................................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................................................................................................................
มีความประสงค์  เดินทางออก
จากพื้นที่จังหวัด........................... อาเภอ/เขต................................ ตาบล/แขวง................................. หมู่ที่......................
บ้านเลขที่.......... วันที่..........เดือน...................พ.ศ................ ไปยังจังหวัด............................. อาเภอ/เขต...........................
ตาบล/แขวง.............................. หมู่ที่................... วันที่...............เดือน........................พ.ศ................
เหตุผลความจาเป็น (ระบุ) ............................................................................................................................. ....................
...............................................................................................................................................................................................
ช่วงเวลาเดินทาง
 เดินทางเที่ยวเดียว
เดินทางออกจากจังหวัด............................อาเภอ/เขต..........................ตาบล/แขวง..................หมู่ที่................
วันที่...............เดือน........................พ.ศ................
 เดินทางไป – กลับ
 เดินทางไป – กลับเป็นประจา
เที่ยวไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด................................................อาเภอ/เขต.....................................................
ตาบล/แขวง.........................หมู่ที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จังหวัด................................................อาเภอ/เขต.............................................
ตาบล/แขวง.........................หมู่ที่................วันที่...........................เดือน........................พ.ศ...........................
พาหนะที่ใช้เดินทาง …………………………………………………………………………….………………………………….…………………….
ข้า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้อ มูล ข้า งต้ นเป็น ความจริ ง และขอรั บรองว่า จะปฏิ บัติ ตามพระราชก าหน ด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
ผู้ขอเอกสารรับรอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
คำขอเลขที่............./(พ.ศ.)..................
 รับรอง
 ไม่รับรอง เนื่องจาก................................................................................................................................................
 อื่น ๆ......................................................................................................................... ..............................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง…………………………………………………………..
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.................
หมายเหตุ จังหวัด/หน่วยงาน สามารถปรับรูปแบบและสาระของแบบคาขอฯ ได้ตามความเหมาะสม

