
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 5) 

............................................................................. 
 

  ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ
และในบางประเทศมีการระบาดในวงกว้าง ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health 
Emergency of International Concern (PHEIC)) และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ
ควบคุมการระบาดของโรค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกมาตรการส าหรับคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและ
นักศึกษา เพ่ิมเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกการอนุมัติและการอนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาลาเพ่ือ
เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit) ไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและพ้ืนที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้า
ไปในสถานที่คนแออัดตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตก่อนวันที่มี
ประกาศนี้ และตั้งแต่วันประกาศนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้และ
เกิดขึ้นก่อนวันประกาศนี้ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0408.4/ ว.35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)  

2. ให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit) 
ประเทศอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและพ้ืนที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใน
สถานที่คนแออัด ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวโดยการกรอกข้อมูลในแบบ
รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน QR Code ตามประกาศ เรื่อง มาตรการและค าแนะน า
การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) (ฉบับที่ 4) โดยไม่ต้องงดการมาปฏิบัติงานหรือการเข้าชั้นเรียน  

    ทั้งนี้หากมีอาการไข้ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ ามูก 
เจ็บคอ หอบเหนื่อย) ให้รีบไปพบแพทย์ที่จุดคัดกรองเฉพาะโรค (ตึกธนาคารทหารไทยเดิม) โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร 02-926-9090 

 

                                                              ประกาศ    ณ    วันที่   6   มีนาคม พ.ศ. 2563 

                                                     
                                                                       (รองศาสตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ)                
                                                                                        อธิการบดี 



 
 
 
 QR Code รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบติดตามอาการประจ าวัน 
 
1.รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
2.แบบติดตามอาการประจ าวันส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
-ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ่คณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
-ส าหรับนักเรียน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เบอร์โทรศัพท ์02-696-6600-2 
-ส าหรับนักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สุขภาพดี กองกิจการนักศึกษา 
 Facebook : Thammasat Well Being Center 
 E-mail : tuwellbeing@gmail.com 
-ศูนย์รายงานตัวส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มธ. โทร.02-926-9968 (วันและเวลาราชการ) 

mailto:tuwellbeing@gmail.co


 
 

Thammasat University Notification 
on 

Measures and Recommendations on the Prevention and Control of Coronavirus 19  
(COVID-19) (No. 5) 

______________________________ 
 

Pursuant to the continuous spread of coronavirus 2019 (  COVID-19)  in many 

countries, and the extensive spread of the virus in some countries, additionally on 30 
January 2020, the World Health Organization declared the epidemic a Public Health 
Emergency of International Concern ( PHEIC) , and on 26 February 2020, the Minister of 

Public Health, as recommended by the National Communicable Disease Committee, 
declared coronavirus 2019 (COVID-19) a dangerous communicable disease according to the 

Communicable Disease Act, B.E.  2558, in order to implement vigilance and control of the 

disease, Thammasat University hereby issues the following measures to be observed by 
faculty members, staff and students in addition to Thammasat University Notification on 
Measures and Recommendations on the Prevention and Control of Coronavirus 2019 
(COVID-19) (No. 4).  

1. Approvals and permission for faculty members, staff and students to take leave  
and travel to or transit through areas with continuous spread of coronavirus 2019 (COVID-19) 
and areas where it is advisable to avoid congested venues according to the Ministry of 
Public Health Department of Disease Control Notification, which were granted before the 
date of this notification and from the date of this notification to 31 May 2020, are revoked.  
Thereby, expenses approved and incurred before the date of this notification may be 
disbursed according to the urgent letter from the Ministry of Finance no. gor kor 0408.4/vor.35 

lor vor.  2 March 2020, subj.  Approval of Disbursement Principle in Cases of Cancellation of 

Postponement of Official Travel, Trainings, Events and International Conferences Impacted 
by the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

2. Faculty members, staff and students traveling to or transiting through other  
countries not listed in the group of countries or areas with continuous spread of coronavirus 
2019 (COVID-19) and areas where it is advisable to avoid congested venues according to the 

Ministry of Public Health Department of Disease Control Notification are requested to report 
themselves by completing the coronavirus 2019 monitoring report form accessible through 
the QR code provided in the Notification on Measures and Recommendations on the 
Prevention and Control of Coronavirus 2019 ( COVID-19)  ( No.  4)  without having to defer 

coming to work or to class. 
 In case of a fever of �  37.5 degrees Celsius along with one other symptom (cough, 

running nose, sore throat, shortness of breath), the person is requested to see a doctor at 



the specific disease screening center ( former Thai Military Bank building) , Thammasat 

Hospital, tel. 02-926-9090, without delay 

 
 
     Given on 6 March, 2020 
 
 
 
    (Associate Professor Gasinee Witoonchart) 
        Rector 
QR codes for Coronavirus 2019 monitoring form and daily report form 
 

1. Coronavirus 2019 monitoring form 
 
 

 
 
 
 
 

2. Daily Report Form for Thammasat University Staff and Students 
 
 
 
 

 
 
 
For inquiries, please contact the following offices: 



- Faculty members and staff may contact their faculty or agency. 
- School students may contact Thammasat University Demonstration School, 

tel. 02-696-6600-2 

- University students may contact the Student Affairs Well Being Center, tel. 02-
696-6600-2 

Facebook: Thammasat Well Being Center 

Email: tuwellbeing@gmail.com 

- Self-report center for TU staff and students, tel. 02-926-9968 (during official 

hours) 
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