
KMUTNB Guidelines for Thailand State Quarantine Procedures
(Measures for entry to Thailand during pandemic outbreak)

1. The KMUTNB staff and students who reside outside of Kingdom of Thailand
1.1 Learn about Certificate of Entry (COE) requirements in residing country from 
the Royal Thai Embassy website or contact directly.
1.2 Prepare the required documents.
1.3 Contact to the Royal Thai Embassy in that country.
1.4 Follow the required actions and be given an entry to Thailand.

2. The Certificate of Entry (COE) and related documents 
Some of required documents may only be acquired by asking from King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok (KMUTNB).

2.1 Contact the department/faculty/college staff that you are associated with.
2.2 CC the inquiry e-mail to icc@op.kmutnb.ac.th for process follow-up and coordination. 

Examples of require documents for COE; 
Certificate of Student Status and Certificate of Residence

3. Arrival
Proceed to state quarantine measures for 14 days depending on these conditions;

For Thai Nationality
- process the government provided state quarantine for free.
- choose the alternative state quarantine (ASQ) options with costs (hotel).

For Foreign Nationality
- only available option is the alternative state quarantine (ASQ) which costs around 

32,000 THB and more depending on your selected options (hotel).

*Please visit www.hsscovid.com for more info about ASQ packages.
You are responsible for the total amount of money charges.

4. Entry to KMUTNB 
Before entering KMUTNB campus
Report your entry information by
filling the KMUTNB Entry Form via the following QR Code;

While inside KMUTNB campus 
You must proceed with currently active KMUTNB measure 
against the pandemic as described in precautions; 
always put on mask in public area and get body temperature 
checked every day at the screening points

mailto:icc@op.kmutnb.ac.th
http://www.hsscovide.com




 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ มจพ. (ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2563) 

 
ข้อมูลและแนวปฏิบัติในกำรดแูลนักศึกษำ/บุคลำกรผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ ของ มจพ.  

ที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยหลังวันที่ 31 กรกฏำคม 2563  
ในช่วงเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
1. โปรดทราบว่า ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศของ มจพ. ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในทุกช่องทาง จะต้องผ่านการกักตัว 

(State Quarantine / Alternative State Quarantine) อยา่งน้อย 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ  
โดยแบ่งประเภทสถานที่กักตัวออกเป็น  

1.1. State Quarantine คือ สถานที่ตามที่รัฐจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จา่ย ส าหรับผู้ถือสัญชาตไิทยเท่านัน้ หรือ 
1.2. Alternative State Quarantine (ASQ) คือ โรงแรม/สถานที่ที่ผา่นการรับรองจากรัฐแล้ว ส าหรับชาว

ต่างประเทศ หรือชาวไทยทีป่ระสงค์จะเลือกที่พักกักตัวด้วยตนเอง  
ASQ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 32,000 บาทขึ้นไป ตามแพคเกจและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  
หากสนใจเข้าพักแบบ ASQ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและส ารองที่พักได้ที่ www.hsscovid.com 

 
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่ผ่านการกักตัวอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรการ และมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-
19 ที่ผลเป็นลบปลอดเชื้อ (Covid-19 Negative Medical Certificate) จะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการกักตัว (State 
Quarantine Certificate) ลงนามโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ตัวอย่างหนังสือรับรองตามเอกสารแนบ) 

 
2. ส าหรับ มจพ. ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนี้ 

2.1. เมื่อมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศของแต่ละส่วนงานมีก าหนดจะเดิน
ทางเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลยัเพื่อเร่ิมกิจกรรมใดๆ  
ขอให้ส่วนงำนประสำนแจ้งใหบุ้คคลผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ  
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศดังกล่ำว กรอกข้อมูลผ่ำน QR Code นี ้
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันท ำกำร ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  
ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและเป็นการคัดกรองเบื้องต้น  

2.2. ส่วนงานจะต้องท าความเข้าใจกับผู้เดินทางมาจากตา่งประเทศ ให้ดูแลสุขภาพตนเอง สังเกตุอาการ ตาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และต้องสวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ที่ของ
มหาวิทยาลยั พร้อมทั้งติดตามขา่วสารเพื่อรับทราบมาตรการตา่งๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมตามสถานการณ์ ทาง
เว็บไซต์ http://covid-19.kmutnb.ac.th/en/  

 
หมำยเหตุ 

- ผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ หมายถึง นักศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมทั้งนักศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-
doc) บุคลากร ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ รวมทั้งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิจัย ทั้งที่มสีัญญาจ้างกบัมหาวิทยาลัย หรือได้รับเชิญเปน็การชั่วคราวให้เข้ามาร่วมกิจกรรมใดๆ ภายใน
มหาวิทยาลยั ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

- เอกสำรภำษำอังกฤษ KMUTNB Guidelines for Thailand State Quarantine Procedures ที่แนบมำนี ้
เป็นเอกสารที่จัดท าโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ส าหรับเผยแพร่แก่บุคลากรชาวตา่งประเทศที่จะเดินทางเข้ามา 
ท ากิจกรรมต่างๆ ภายใน มจพ. โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลล่าสดุ ณ เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งระเบียบการตา่งๆ และ
ข้อกฏหมายที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  
 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ควำมร่วมมือนำนำชำติ (ICC) โทร 02-5552000 ต่อ 1026, 1023, 1032 และ 1024 
 

http://www.hsscovid.com/



