
สรุปหนังสือสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน (ศปก.จ.น่าน) ไตรมาสที่ 2 

******************* 

ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
1 ที่  นน  0 0 1 7 .3 /ว  31 

ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การกําหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน 

๑. ประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การ
กําหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒)  
๒. ประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับ
การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓) (ยกเลิก) 

2 ที่  นน  0 0 1 7 .3 /ว  33 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 

 
 
ที่  นน  0017 .3 / 165 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การรักษาบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวและการ
ติดต่อธุรกิจในจังหวัดน่าน 

1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สายการบิน และ
ผู้ประกอบการบริการรถเช่าในจังหวัดน่าน พิจารณาช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความ
เสี่ ย ง สู งและ ไม่ ส าม ารถ เดิ น ท างเข้ า พื้ น ที่ จั งห วัด น่ าน ได้  
อันเนื่องมาจากประกาศจังหวัดน่าน ข้างต้น เช่น การยกเลิก/ขอคืน
เงิน/ขอเลื่อนค่าเช่าที่พัก หรือการยกเลิก/ขอคืนเงิน/ขอเลื่อนตั๋ว
โดยสารเครื่องบิน หรือการยกเลิก/ขอคืนเงิน/ขอเลื่อนบริการรถเช่า 
เป็นต้น 
2. ขอให้คณะทํางานฯ ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่ พัก และ
ร้านอาหาร หารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก สายการบิน 
ผู้ประกอบการบริการรถเช่า เพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาผู้เดินทาง
และนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านได้ 
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
3 ที่  นน  0017 .3 / ว 34 

ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การกวดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดน่าน มอบหมายให้ ตํารวจภูธรจังห วัดน่านและอําเภอทุกอําเภอ 
ดําเนินการกวดขันไม่ให้ มี บ่อนการพนันในพื้นที่ จังห วัดน่าน  
ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด 

4 ที่  นน  0017 .3 / ว 67 
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารสาธารณะและ
ผู้ประกอบการสายการบิน ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทําความเข้าใจ 
ให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดน่าน ให้ทราบและถือปฏิบัติ
ตามประกาศจังหวัดน่านดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป 

5 ที่ นน 0017.3/ ว 96 
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการดําเนินการตามข้อกําหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่และการจัดทําแผนการ
ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
เชิงรุกในจังหวัด 

1. ที่ทําการปกครองจังหวัดน่าน รายงานผลการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดฯ (ฉบับที่ 16) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ภายในเวลา 
16.00 น. ของทุกวัน โดยให้รายงานครั้งแรกในวันที่ 7 ม.ค. 64 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดทําแผนการตรวจค้นหา 
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เชิงรุกในจังหวัด รายงาน
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564  
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
6 ที่ นน 0017.3/ ว 101 

,102 ,103 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - 
ออก พื้นที่จังหวัดน่าน ( ฉบับที่ 2 ) 

จัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่
จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
1. ด่านตรวจหรือจุดสกัดห้วยน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา 
2. ด่านตรวจหรือจุดสกัดบ้านนาหวายใหม่ อําเภอบ้านหลวง 
3. ด่านตรวจหรือจุดสกัดบ้านสะเกิน อําเภอสองแคว 

7 ที่ นน 0017.3/ ว 118 
,119 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2564 
 
 
 
 
 

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

1. ให้อําเภอทุกอําเภอจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” สถานที่
ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ โดยการจัดทําความสะอาด
สถานที่และบริเวณโดยรอบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม / ร้านอาหาร / 
สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดน่าน จัดทําความสะอาดสถานที่
และบริเวณโดยรอบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

8 ที่ นน 0017.3/ ว 129 
ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การดํ าเนินการตามข้อกําหนดออกตามความใน 
มาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑7) 

ให้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ข้อกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑7) รวมทั้งมาตรการการป้องกันโรคฯ ดังนี้ 
1. การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการยอมรับการกักกัน
ตนเองตามระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด รวมทั้งการติดตั้งระบบ
แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ด้วย 
2. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จําเป็นซึ่งแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
9 ที่ นน 0017.3/ ว 146 

ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

ให้ตรวจสอบข้อมูลจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันก่อนแถลงข่าวและ 
ให้แถลงข่าวหลังจากการแถลงประจําวันของโฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

10 ที่ นน 0017.3/ ว 219 
,220 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2564 
 
 
 
 
 

การออก“เอกสารรับรองความจําเป็น” สําหรับบุคคลที่มี
ความจําเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด 
(ยกเลิก) 

1. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือนายอําเภอ : 
สําหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับคําสั่งและจําเป็นต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อราชการ 
2. พาณิชย์จังหวัดน่าน : สําหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภค 
3. เกษตรจังหวัดน่าน ประมงจังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หรือ
สหกรณ์จังหวัดน่าน : สําหรับเกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร หรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
4. นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมาย: สําหรับกรณี
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความจําเป็นในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

11 ที่ นน 0017.3/ ว 154 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน คําสั่งจังหวัดน่านที่ 922/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 7 คณะ ดังนี้ 
1. ด้านการจัดตั้งด่านหรือจุดสกัดการเดินทางเข้า-ออก จ. น่าน 
2. ด้านการขนส่งสินค้าพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมฯ 
3. ด้านการพาณิชยกรรม ค้าส่ง ค้าปลีก 
4. ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก สถานบริการ 
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
6. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว 
7. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
12 ที่ นน 0017.3/ ว 201 

ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
ว 202 
 
 
 
 
 
 
ว 203 
 
 
 
 
 
ว 204 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามา
ในพื้นที่จังหวัดน่าน 

ประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่  13  มกราคม 2564  เรื่องมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด  – 19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จั งห วัดน่ าน  
(ฉบับที่ 4) (ยกเลิก) 
 
 
 
ขอให้ คณ ะอ นุ กรรมการโรค ติดต่ อ จั งห วัด น่ าน  ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ประสานงานสื่อมวลชน 
ในจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
น่าน ให้ทราบและดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 
ให้ชี้แจงเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ/ด่านตรวจ สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยท่าที
ประนีประนอมและละมุนละม่อม 
 
 
 
ให้ท่านชี้แจงผู้ที่ เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านทางเส้นทาง
คมนาคมทางอากาศ ให้เข้าใจในมาตรการและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
13 ที่ นน 0017.3/ ว 258 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การกําหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ให ม่ ข อ งโรคติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า  2019 ใน พื้ นที่ 
จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 3) (ยกเลิก) 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การกําหนดพื้นที่และมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในพื้นที่
จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 3) โดยให้ “ขยายระยะเวลาการปิดสถานบริการ
และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ มีกําหนด 15 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564” 

14 ที่ นน 0017.3/ ว 306 
ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ดังนี้ 
- พื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน : ให้ มทบ.38 กอ.รมน.นน ตชด.324 
ตชด.325 และอําเภอชายแดนในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้บูรณาการ
การปฏิบัติร่วมกัน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด 
- พื้นที่ตอนในจังหวัดน่าน : ให้ ภจ.ว.น่าน ตม.จังหวัดน่าน สสจ.
น่าน สํานักงานแรงงานจังหวัดน่าน สํานักงานจัดหางานจังหวัดน่าน 
และทุกอําเภอ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันในการตรวจตรา กํากับ
ดูแล สถานประกอบการ มิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

15 ที่ นน 0017.3/ ว 410 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 
 

การออก“เอกสารรับรองความจําเป็น” สําหรับบุคคลที่มี
ความจําเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (เพิ่มเติม) 

1. หัวหน้าส่วนราชการ หรือนายอําเภอ : สําหรับข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  
2. พาณิชย์จังหวัดน่าน : สําหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฯ 
3. อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน : สําหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรม 
4. เกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอําเภอ ประมงจังหวัดน่าน ประมง
อําเภอ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์อําเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดน่าน : 
สําหรับเกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
5. นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมาย กํานันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน : สําหรับกรณีประชาชนในพื้นที่ที่มีความจําเป็นในการ
เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
16 ที่ นน 0017.3/ ว 386 

ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านเพิ่มเติม
และปรับปรุงหน้าที่อนุกรรมการ 

คําสั่งจังหวัดน่านที 1677/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดน่านเพิ่มเติมและปรับปรุงหน้าที่อนุกรรมการ 

17 ที่ นน 0017.3/ ว 420 
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจํา
ทาง รถโดยสารไม่ประจําทางและผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 

ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ เป็นการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจําทาง รถโดยสารไม่
ประจําทางและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารรับรองความจําเป็น
ในการเดินทาง การออกเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เป็นต้น จึงมอบหมายให้สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดน่าน แจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจําทาง 
รถโดยสารไม่ประจําทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทราบและ
ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ต่อไป 

18 ที่ นน 0017.3/ ว 437 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
น่าน (ศปก.จ.น่าน) 

คําสั่งจังหวัดน่าน ที่ 1988 /2564  ลงวันที่ 28 มกราคม  2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน 
(ศปก.จ.น่าน) 
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ลําดับ ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด 
19 ที่ นน 0017.3/ ว 425 

ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 

ส ถ าน ที่ พั ก สั ง เก ต อ า ก า ร  (Local Quarantine)  
ของจังหวัดน่าน 

ประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 เรื่อง สถานที่พัก
สังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) 

20 ที่ นน 0017.3/ ว 490 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโควิด–19 
 

1. ประกาศจังหวัดน่าน  ลงวันที่  31 มกราคม 2564 เรื่อง  
การกําหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4) 
2. ประกาศจังหวัดน่าน  ลงวันที่  31 มกราคม 2564 เรื่อง 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด – 19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ 
จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 5) 

21 ที่ นน 0017.3/ ว 522 
ล ง วั น ที่  2  กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2564 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการออก“เอกสารรับรองความจําเป็น” สําหรับ
บุคคลที่มีความจําเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ให้ ผู้มีหน้าที่ พิจารณาการออก “เอกสารรับรองความจําเป็น”  
ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ออก “เอกสารรับรองความจําเป็น” สําหรับ
บุคคลที่มีความจําเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด คือ จังหวัดสมุทรสาคร 

 


