
 

  

 

 

ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๘๕       ศาลากลางจังหวัดนาน 

         ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐ 
 

          ๔  เมษายน ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ระงับการเดินทางเขาจังหวัดนาน เปนการชั่วคราว 
 

เรียน  รองผูวาราชการจงัหวัดนานทุกทาน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘  ผูบังคับการตำรวจภธูรจังหวัดนาน               

 ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน   

  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคการบริหาร 

  สวนจังหวัดนาน และนายกเทศมนตรีเมืองนาน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย สำเนาคำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๖๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓  
 

 ดวยจังหวัดนานไดมีคำสั่งระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ณ บริเวณรอยตอ

เขตจังหวัด จำนวน ๓ แหง ดังนี้ 

  ๑. เสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๑  จังหวัดแพร – จังหวัดนาน ณ กิโลเมตร                      

๓๑๐ +๘๐๐ 

 ๒. เสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๙๑ จังหวัดนาน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร             

๗๙ +๖๕๐  

 ๓. เสนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข ๑๑๔๘  จังหวัดนาน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร                    

๖๕ +๑๗๗  

รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

สำนักงานจังหวัด 

กลุมงานอำนวยการ 

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙ 

 

 

https://th-th.facebook.com/nanisoc


 

 

 

 

 

คําส่ังจังหวัดนาน  

ท่ี ๖๓๘๔/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง ระงับการเดินทางเขาจังหวัดนาน เปนการช่ัวคราว 

…………………………………………… 

 

  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตั่งแตวันท่ี 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือกำหนดมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ

โรคโควิด ๑๙  ไดแก การหามเขาพ้ืนท่ีเสี่ยง การปดสถานท่ีเสี่ยงตอการติดตอโรค การเตรียมรับสถานการณ  

การดูแลความสงบเรียบรอย คำแนะนำเก่ียวกับการเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดโดยใหงดหรือชะลอ                    

การเดินทางของประชาชน  และจังหวัดนานไดมีคำสั่งจัดต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัดในการดูแล ควบคุม จัดระเบียบ  

ผูท่ีเดินทางสัญจรเขา – ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน อีกท้ัง ยังเปนการคัดกรอง ปองกัน และสกัดก้ัน การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  หรือโรคโควิด  ๑๙  เขาสูจังหวัดนาน นั้น 
 

   แตเนื่องจากสถานการณการแพรบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙                 

ยังแพรระบาดอยางตอเนื่องและมีแนวโนมทวีความรุนแรงข้ึน ประกอบกับไดมีการประกาศขอกำหนดออก              

ตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒)             

ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาิกาถึง ๐๔.๐๐ นาิกา 

ของวันรุงข้ึน  ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ

โรคโควิด ๑๙ เขาสูจังหวัดนาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ                 

พ.ศ.๒๕๕๘ ความในขอ ๗ (๑) ประกอบขอ ๑ ขอ ๑๐ และขอ ๑๓ ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ผูวาราชการจังหวัดนาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน ในการประชุม                           

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว                 

ณ บริเวณรอยตอเขตจังหวัด ดังนี ้

  ๑. เสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๑  จังหวัดแพร – จังหวัดนาน ณ กิโลเมตร                      

๓๑๐ +๘๐๐ 

 ๒. เสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๙๑ จังหวัดนาน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร             

๗๙ +๖๕๐  

 ๓. เสนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข ๑๑๔๘  จังหวัดนาน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร                    

๖๕ +๑๗๗  

 

/เวนแต... 



- ๒ - 

 

 

 เวนแต  

   ก.  การปฏิบัติงานดานการแพทย การธนาคาร การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค ผลผลิต

การเกษตร ยา เวชภัณฑ เครื่องมือแพทย หนังสือพิมพ การขนสงน้ำมันเชื้อเพลิง การขนสงพัสดุภัณฑ การขนสง

สินคาเพ่ือการนำเขาหรือสงออก การขนยายประชาชนไปสูท่ีเอกเทศเพ่ือกักกันตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 

การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณทางการแพทย  ไปรษณีย  ยานพาหนะทางราชการ  โดยผูใชเสนทาง           

ตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

 ข.  ประชาชนท่ีพักอาศัยประจำอยูในจังหวัดนานซ่ึงไดเดินทางออกนอกเขตจังหวัดนานและ

ตอมามีความจำเปนตองเดินทางกลับเขามาในจังหวัดนานในหวงวันท่ี ๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จะตองผาน                

การตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด และกักตัวอยูภายในบานหรือท่ีพักของตน

เปนเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีราชการกำหนด โดยตองรายงานการกักตัวใหเจาหนาท่ี                  

ควบคุมโรคทราบตลอดระยะเวลาท่ีกักตัว 

  ค. ประชาชนชาวไทยท่ีมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดอ่ืน หรือมีท่ีพักอาศัยประจำอยูในจังหวัดอ่ืนท่ี

มีความประสงคจะเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดนานจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  (๑) แสดงเหตุผลความจำเปนในการเดินทางเขาในพ้ืนท่ีจังหวัดนานตอเจาหนาท่ีประจำ

ดานตรวจ  หากไม มี เหตุผลความจำเปน เพียงพอให เจ าหนา ท่ีควบคุมโรคประจำดานตรวจระงับ                  

การอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  

   (๒) ผูเดินทางท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดนานตองผานการตรวจ               

คัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด และลงทะเบียนผูเดินทางเขาตามแบบฟอรมท่ี

จังหวัดนานกำหนด และตองถูกกักตัวเองอยูภายในท่ีพักซ่ึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดนานกำหนด 

เปนเวลา ๑๔ วัน นับแตวันแรกท่ีเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

 ง. ผูไม มีสัญชาติไทย เฉพาะบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องคการระหวางประเทศ         

หรือผูแทนรัฐบาลท่ีมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกลาว โดยตองมี

หนังสือรับรองจากกระทรวงการตางประเทศและตองไดรับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ี           

ทางราชการกำหนด 

 จ. ผูท่ีคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน หรือศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 จังหวัดนาน 

เห็นชอบ 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมีคำสั่งระงับการเดินทางเขา - ออก ทุกชองทางโดย

เด็ดขาด ต้ังแตวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบกับจังหวัดนานไดมีคำสั่ง ท่ี ๕๑๑๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ระงับการเดินทางเขา - ออกของบุคคล ณ จุดผานแดนถาวรหวยโกน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนาน เปนการชั่วคราว ยกเวนการนำเขา – สงออกสินคา และสินคาผานแดน  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.  เปนตนไป จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไป 

 

/ตามคำสั่ง... 

 



- ๓ - 

 

 

ตามคำสั่งดังกลาว จึงใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานของบุคคลซ่ึงมีความประสงคเดินทางตอไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผานแดน ณ จุดผานแดนถาวรหวยโกน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         

จังหวัดนาน เปนการชั่วคราว 
 

 อนึ่ง เนื่องจากเปนกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงแกสาธารณชนหรือกระทบตอสาธารณะ จึงไมอาจใหคูกรณีใชสิทธิโตแยงตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
   

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๕ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ นาิกา ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน                

พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ นาิกา    

         สั่ง ณ วันท่ี  ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓    

 
 

  
(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 
ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
ในเขตทองท่ีจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


