




 

  
 

ประกาศจังหวัดน่าน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ ๑๑)  

---------------------------------------- 
 ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (ฉบับที่  ๑๐) โดยกําหนดให้ผู้ที่ เดินทางจาก 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน 
โดยแยกจากผู้ อ่ืนภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เป็นเวลา ๑๔ วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น 
 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
ในพ้ืนที่จังหวัดน่านได้เพ่ิมจำนวนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๗ (๑)
(๔) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ประกาศลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ  
และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ข้อกําหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ 
16 เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๒๒ (๑)(๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรค ติดต่อจังหวัดน่าน  
ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน ฉบับลงวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  
(ฉบับที่ ๑๐) และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
(ฉบับที่ ๑๑) ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคนดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า-ออก พ้ืนที่จังหวัด
น่าน A01 กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า-ออก 
พ้ืนที่จังหวัดน่าน A02 กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศและไปรายงานตัวภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
นับแต่ที่ไดเ้ข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้   
 
                                    /๑.๑.๑ กรณ.ี. 



 

- ๒ – 
 
   ๑.๑.๑ กรณีบ้ านหรือที่ พักอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองน่ าน ให้ ไปรายงานตัว 
ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองน่าน หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที ่     
   ๑.๑.๒ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตําบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน
ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลําเนาของผู้เดินทาง          
   ๑.๑.๓ กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชนหรือสถานที่พักอ่ืนให้ไปรายงานตัว
พร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชนหรือสถานที่พักอ่ืน 
   อนึ่ ง ผู้ เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดน่านสามารถดาวน์ โหลดและกรอกข้อมูล 
ตามแบบฟอร์มข้างต้น ตาม QR Code แนบท้าย ล่วงหน้าก่อนเดินทางแล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่   
ณ ด่านตรวจ และผู้รับรายงานตัว 
          ๑.๒ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ  
          ๑.๓ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่  
          ๑.๔ แสดงเหตุผลและความจําเป็นในการเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดน่าน  
          ๑.๕ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
อย่างเต็มขีดความสามารถ ตามหลัก D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) 
สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ า งก าย  (T-Temperature check) ต รวจห า เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า  2019  ห รื อ โค วิ ด -19  (T-Testing)  
และใช้แอปพลิเคชั่น (A-Application) ไทยชนะ และหมอชนะ  
  ๑.๖ เฝ้าระวังตนเอง กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส             
จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล (รพ.สต.) ในพ้ืนที่ทันที 

 ข้อ ๒ ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศหรือคำสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพ้ืนที่
จังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่ พักเอกชน หรือ 
สถานที่พักอ่ืน โดยแยกจากผู้อ่ืนภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ตามข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒  จนครบ ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ออกจาก 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และได้รับการติดตามจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
ยกเว้นมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบจำนวน ๒ เข็ม  
ซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุขมาแสดง  

 

/ข้อ ๓. ผู้ที่... 



 

      -๓- 

 
 ข้อ ๓. ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุม นอกเหนือจากข้อ ๒ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน กรณีมีอาการผิดปกติ 
เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐ 
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพ้ืนที่ทันที 
 ๓.๒ รายงานตัวทุก ๗ วัน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ตามข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒    

 ข้อ 4 กรณีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านและจะต้องกักกันตัวเองตามข้อ 2 หากมีเหตุผล 
ความจําเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกําหนดในการกักกันตัวเอง ให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตามข้อ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓ ทราบ     

 ข้อ ๕ จังหวัดน่านขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้  
โดยไม่มีเหตุจําเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีการแพร่ระบาด 
ของโรคท่ีอาจทําให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค 

 ข้อ 6 ห้ามจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 20 คน  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่   
หรือ จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ในกรณีจัดกิจกรรมให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุญาต
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ โดยให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๖.๑ จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ๒๑ – ๓๐๐ คน ให้ขออนุญาตต่อนายอําเภอในท้องที ่
 ๖.๒ จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ๓๐๑ คนขึ้นไป ให้ขออนุญาต ต่อนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดน่าน (โดยนายอำเภอในท้องทีใ่ห้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต) 
 โดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ ยงในการจัดกิจกรรม หากพบว่ามีความเสี่ ยงสู ง 

จะไม่พิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรม 

 ผู้จัดกิจกรรมจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมาตรการอ่ืนตามที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 (ก) ให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ที่จัดกจิกรรม ยกเว้น ศิลปิน หรือผู้แสดง 

 (ข) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนในพืน้ที่โดยรอบห่างกัน อย่างน้อยสองเมตร  
 (ค) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 

 (ง) ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม  
และให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดําเนินการอ่ืนใด ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น  
และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
 
 

/จ. จัด... 



 

      -๔- 
 

 (จ) จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด
สําหรับผู้เขา้ร่วมกิจกรรมก่อนเข้าสถานที่จัดกิจกรรม และติดสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง 

 (ฉ) จัดให้มีการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
กําหนด 
 (ช) จัดให้มีการการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบกิจกรรม และให้ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพ้ืนที่จัดกิจกรรม และเพ่ิมมาตรการ 
ใช้แอพพลิเคชั่น ที่ทางราชการกําหนด 
 (ซ) ห้ามมิให้ผู้ ใดจําหน่าย จ่ายแจก พกพา หรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ภายในสถานที่จัดกิจกรรมโดยเด็ดขาด 
 ทั้งนี้  ให้มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโดย ศปก.อําเภอ หรือ ศปก.จังหวัด 
แล้วแต่กรณี หากพบการไม่ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ผู้ขออนุญาตต้องมีความผิดและต้องได้รับโทษ 
ตามประกาศนี้ 
 ให้ผู้อนุญาตรายงานผลการตรวจสอบการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ต่อ ศปก.จังหวัดน่าน 
ทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม 

 ข้อ ๗ ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง 
 เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีมงคลสมรส พิธีศพ 
หรือ พิธีการอ่ืนใดที่คล้ายกัน และจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ ในประกาศนี้ 

 ข้อ ๘ ให้ ศปก.จังหวัด/ อําเภอ/ ตําบล กํากับดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง โดยปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กําหนด อํานาจหน้าที่ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือสลับวันทํางาน 
ของบุคลากรในความรับผิดชอบ เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ 

 ข้อ 10 กรณีมีเหตุความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ให้เสนอคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดน่านพิจารณา 

 ข้อ 11 ผู้ ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามความข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ ๖  และข้อ ๗  
ในประกาศฉบับนี้อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๑ และหรือหรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและหรือ 
มีความผิดมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 1๘ แห่งพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕48 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 
สี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
/อนึ่ง... 


















