หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
1.1 ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป ให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อนายอำเภอในพื้นที่
1.2 ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
๒) ผู้ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม
การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่าง ๆ และพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน
๓) ผู้ป ฏิบั ติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ
เพือ่ กักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ
ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท/หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
1.3 บุคคลทีม่ ีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางฯ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
2. แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ ออกเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารรับรองการติดต่อราชการ
2.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ
มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับบุคคล ตามข้อ 1.1
2.2 ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท/หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 1.2 โดยในเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ อาชีพ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน
วันเดินทาง จังหวัดต้นทางและปลายทาง เหตุผลความจำเป็น พาหนะที่ใช้เดินทาง ประเภทสินค้า/ภารกิจ
2.3 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ เป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อ
ราชการ ตามข้อ 1.3
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด
3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
3.2 สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
3.3 ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
3.4 ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ของผู้เดินทางที่ทางราชการออกให้ ควบคู่กับ
เอกสารรับรองความจำเป็น ตามข้อ 1.1 หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 1.2 หรือเอกสารรับรอง
การติดต่อราชการ ตามข้อ 1.3
3.5 ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก
ทั้งนี้ กรณี บุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้า อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิด
ความเสียหายร้ายแรง ให้พิจารณายกเว้นแนวทางปฏิบัติ ตามข้อ 3.1 - 3.5 โดยให้มีการบันทึกข้อมูล
การปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน
--------------------------------------

แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด
1.1 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว สมุทรปราการ ชุมพร ระนอง กรุงเทพมหานคร ให้ผู้เดินทางติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
1.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด
1.2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
1.2.2 สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
1.2.3 ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
1.2.4 ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดปริมณฑล พิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่)
2. พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด
2.1 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุ ทั ย ธานี ชั ย นาท เพชรบู ร ณ์ ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์
นครราชสี ม า สุ ร าษฎร์ ธ านี พั ง งา กระบี่ กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น เชี ย งราย เชี ย งให ม่ ตรั ง นครพนม
นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปัตตานี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ พะเยา ภูเก็ต มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ให้ปฏิบัติตามที่ ศปก.จังหวัด หรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด
2.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด
2.2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
2.2.2 สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
---------------------------

