
ข้อมูลมาตรการการเดนิทางเข้าประเทศไทย ตัง้แตว่ันที ่1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

1. นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะไม่มีการจัดเที่ยวบินส าหรับผู้ที่ประสงค์กักตัวแบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย (SQ) ดังน้ัน คนไทยทุกคนสามารถเลือกเดินทางกลับไทยตามวันที่พึงประสงค์ โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน
และจ่ายค่าโรงแรมที่กักตัว (AQ) ด้วยตนเอง 

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยกเลิกระบบคิวตามวันที่ลงทะเบียนส าหรับผู้ที่ประสงค์กักตัวแบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย (SQ) ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
จะอนุมัติการลงทะเบียนแก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ COE Online (https://coethailand.mfa.go.th/) 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถอัปโหลดตั๋วเครื่องบิน
และหลักฐานการช าระค่าโรงแรมที่กักตัวด้วยตนเอง (AQ) เข้าระบบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 เพื่อรับใบรับรองการเดินทางกลับไทย (COE) ต่อไป 

หากผู้ที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเปลี่ยนใจยังไม่เดินทางกลับไทยในช่วงวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564
สามารถลงทะเบียนในระบบใหม่หลังครบก าหนด 15 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

หากผู้ที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนยังไม่ได้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการช าระค่าโรงแรมที่กักตัวเข้า
ระบบภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้

3. ในกรณีที่ท่านเป็นข้าราชการ ขอให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องสถานที่กักตัว

4. ขอให้แรงงาน EPS ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวในไทยกับส านักงานแรงงานประจ ากรุงโซล ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดหาสถานที่กักตัวของแรงงานไทยถูกกฎหมายที่เดินทางกลับประเทศไทย

https://coethailand.mfa.go.th/


สรุปวิธีการ
ลงทะเบียนกลบัไทย



1. โปรดเข้าระบบ CoE Online เพื่อลงทะเบียนใหม่

- กดที่ “ส ำหรับ คนไทย”

- เข้าไปที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/

รำยละเอียดขั้นตอนกำรขอรับหนังสอืรับรองกำรเดินทำงกลบัไทย

https://coethailand.mfa.go.th/


2. อ่ำนกฎเกณฑ์ และข้อมูลของ CoE Online

อ่านเสร็จแล้ว กดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ

และ กดปุ่ม



3. เลือกประเทศเกำหลีใต้ และสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล 
และกด “ลงทะเบียน”

• หากบินกลับไทยจากประเทศเกาหลีใต้ เลือก
ประเทศ / เมืองต้นทำง 
– เกาหลีใต้
สถำนเอกอัครรำชทูต / สถำนกงสุลใหญ่ / ส ำนักงำนกำรค้ำฯ 
– สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

หมำยเหต:ุ หากเลือกประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่เกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และจะต้องลงทะเบียนใหม่ท้ังหมด



4. กรอกข้อมูลตำมจริง และตรวจสอบควำมถูกต้อง

• โดยเฉพำะ 
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ
ขอให้ตรงกับที่สามารถติดต่อได้จริง 
เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ 
COE Online และเป็นข้อมูล เพื่อให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้
ในกรณีจ าเป็น หรือเร่งด่วน

- ตัวอย่ำง -



5. อัปโหลดหนังสือเดินทำง หรือ พำสขำว
• เลื่อนลงด้านล่าง และอัพโหลด หน้าหนังสือเดินทาง หรือ 

พาสขาว (C.I./ E.T.D.)

- อ่านวิธีการอัปโหลดหน้าหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาว  
หรือดูวีดีโอท่ี https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
(นาทีที่  0.35)

หรือ

หมำยเหตุ: โปรดตรวจสอบให้รูปหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาวชัดเจน 
และเห็นหน้า + ชื่อ-นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทางชัดเจน เพื่อการอนุมัติ
การลงทะเบียนทีส่ะดวกและรวดเร็ว

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


ขอให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
1. อัปโหลดส าเนาใบสูติบัตรในช่อง 
อัปโหลดเอกสาร รวมกับหนังสือ
เดินทาง  

5(1) ในกรณีเดินทำงพร้อมบุตร โดยเฉพำะทำรก

หมำยเหตุ:
ผู้ปกครอง และบุตร 
ต้องลงทะเบียนแยกกัน 
และท าตามขั้นตอนนี้ 

2. พร้อมระบุข้อความในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติม” 
ตามตัวอย่าง



6. ตรวจสอบ
ผลกำรพิจำรณำ

• ให้ท่านกลับสู่เมนูหลักและกดที่ 
ตรวจสอบผล สถานะของท่านจะ
เป็น “รอการอนุมัติ”

• ในระหว่างนี้ สถานทูตฯ 
จะตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
ของท่าน 

• ท่านจะรับอนุมัติการลงทะเบียน
ประมาณ 1 – 2 วัน

• เมื่อได้รับการอนุมัติการลงทะเบียน
แล้ว ระบบ COE Online 
จะส่งอีเมลอัตโนมัติ แจ้งให้ท่าน
อัปโหลดตั๋วเครื่องบิน และ
หลักฐานการจองโรงแรมที่กักตัว

- ตัวอย่ำงอีเมลอัตโนมัติ -

- ตัวอย่ำงกำรตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน -

เลขหนังสือเดินทาง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัส 6 หลัก

หมายเหตุ: ข้อความอีเมลของสถานทตูฯ อาจเข้าถังขยะ (Junk mail) ของบัญชีอีเมลของทา่น โปรดตรวจสอบด้วย

123456



หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินและจองโรงแรมที่กักตัวเรียบร้อยแล้ว เข้าระบบ COE Online
กดที่                       หลังจากใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแลว้ สถานะของท่าน

จะเปลี่ยนเป็น “กรุณาอัปโหลดเอกสาร”

กดที่ เพื่ออัปโหลดตั๋วเครื่องบินและใบรับรองการจองโรงแรมที่กักตัว 

7. สถำนเอกอัครรำชทูตฯ อนุมัติกำรลงทะเบียน
• เมื่อสถานทูตฯ อนุมัติแล้ว ระบบจะส่งอีเมลอัตโนมตัิ 

แจ้งให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินและหลกัฐานการช าระค่า
โรงแรมที่กักตัวด้วยตนเอง

• ขอให้ซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมที่กักตัวให้
เรียบร้อยต่อไป 
- สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินตรงกับบริษัทสายการบิน
ที่มีเที่ยวบินไปประเทศไทย
- โปรดเลือกโรงแรมที่กักตัวตามรายชื่อที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั
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8. กรอกข้อมูลเที่ยวบินกลับไทยเข้ำระบบ CoE Online
- กดที่ Dropbox 

1) เลือกเที่ยวเดียวในกรณีที่ไม่เดินทางกลับมา
ที่เกาหลีใต้ หรือ 
2) เลือกไป-กลับ กรณีที่จะเดินทางกลับมาที่
เกาหลีใต้ โดยขอให้ระบุวันที่จะเดินทาง
กลับมาที่เกาหลีใต้ในช่องถัดไป 
[วัน - เดือน - ปี (ค.ศ.)]

- วันที่ออกเดินทำง / วันที่มำถึงไทย 

[วัน - เดือน - ปี (ค.ศ.)]

- กรอกหมำยเลขเท่ียวบิน อำทิ KE651
(ไม่ใช่หมำยเลขจองตั๋วเครื่องบิน)

หมำยเหตุ: หำกใส่ข้อมูลไม่ถูกตอ้ง จะท ำให้ใบรับรองกำรเดินทำงไม่สมบูรณ์ และถือเป็นโมฆะ ซึ่งสำยกำรบินจะไม่อนุญำตให้ขึ้นเคร่ืองบินเดินทำงกลับไทย



9. อัปโหลดใบจองตั๋วเครื่องบินเข้ำระบบ CoE Online

- เลื่อนลงด้านล่าง และอัปโหลด ใบจองตั๋ว

เครื่องบิน (E-ticket)

- อ่านวิธีการอัปโหลดตั๋วเครื่องบิน หรือดูวีดีโอ

ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

(นำทีที่ 1.08)

หมำยเหต:ุ
- หากไมอ่ัปโหลดใบจองตั๋วเครื่องบินระบบจะไม่ให้ท่านด าเนินการต่อ

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


9(1) ตัวอย่ำงตั๋วเครื่องบิน (E-ticket)
ตัวอย่ำง (เอเชียน่ำแอร์ไลน์)ตัวอย่ำง (โคเรียแอร์)ตัวอย่ำง (กำรบินไทย)

หมำยเหตุ: สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะไม่อนุมัติ COE Online ส ำหรับผู้ที่อัปโหลดสลิปใบเสร็จกำรโอนเงินที่ธนำคำรแทนตัว๋เครื่องบิน 



10. อัปโหลดหลักฐำนกำรช ำระค่ำโรงแรมที่กักตัวในไทย เข้ำระบบ CoE Online

- กดต๊ิกที่ “เลือกใช้บริกำร ASQ”

(ASQ คือ AQ)

- กดท่ี Dropbox เพ่ือเลือกชื่อโรงแรม

กักตัวที่ท่ำนได้จองไว้แล้ว

- อัปโหลดหลักฐำนกำรช ำระค่ำโรงแรมที่กักตัว

- - กด      หลังจำกตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

เรียบร้อยแล้ว
หมำยเหตุ:
- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่อนุมัติ COE หากเลือกชื่อโรงแรมไม่ตรงกับใบรับรองการจองโรงแรมท่ีกักตัวที่ได้อัปโหลดเข้าระบบ
- หลักฐานการจองโรงแรมที่กักตัวต้องมีตราประทับ หรือข้อความระบุว่าจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว (Paid หรือ Fully Paid)
- OQ (Organizational Quarentine) คือสถานที่กักตัวที่หน่วยงานราชการไทยก าหนดให้แก่ข้าราชการไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ข้าราชการที่ประสงค์กักตัวที่ OQ ขอให้กดท่ี Dropbox ASQ และเลือก 
“OQ (Organizational Quarentine)” ระบุชื่อสถานท่ีกักตัว และอัปโหลดหลักฐานที่เก่ียวข้องในช่อง “เอกสารแนบส าหรับการจอง ASQ” ต่อไป 
- ขอให้แรงงาน EPS ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวในไทยกับส านักงานแรงงานประจ ากรุงโซล



11. รอกำรอนุมัติใบรับรองเดินทำงกลับไทย

• สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติ
ใบรับรองเดินทางกลับไทยภายใน
ระยะเวลา 1-3 วัน
เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบจะส่งอีเมล
อัตโนมัติ แจ้งลิงค์ดาวโหลดใบรับรอง
การเดินทางกลับไทย

• หรือท่านสามารถดาวน์โหลดในระบบ 
COE Online ได้ด้วย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

- กดที่

- สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น 
“ได้รับการอนุมัติ”
- กดท่ี                     

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว พิมพ์ใบรับรองการ
เดินทางกลับไทย

- ตัวอย่ำงอีเมลอัตโนมัติ -

เลขหนังสือเดินทาง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัส 6 หลัก

123456



12. ดำวน์โหลด และพิมพ์เอกสำร

• ดาวน์โหลด ใบรับรองการเดินทางกลับไทย และพิมพ์เอกสาร 
เพื่อน าไปให้ในวันเดินทาง

• เมื่อพิมพ์เอกสารแล้ว เซ็นชื่อในช่องประด้านล่างของเอกสาร

• ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาด และต้องการแก้ไข ติดต่อ
หมายเลข 02-790-2955 / 02-795-0095 ต่อ 204, 205, 208
หรืออีเมลที่ rteseoulmedia@gmail.com 

- ตัวอย่ำง -

เซ็นชื่อในช่องประ



13. เมื่อได้อนุมัติหนังสือรับรองกำรเดินทำงกลับไทยแล้ว ก่อนไปสนำมบิน 
โปรดตรวจเอกสำรว่ำมีครบ ดังนี้

(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)
(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.) 
(4) ตั๋วเครื่องบิน
(5) หลักฐานการช าระค่าโรงแรมที่กักตัว
(6) ดาวน์โหลด Thailandplus (https://bit.ly/2O0pJuR)
(7) (หากม)ี เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน 
เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง)

* หมำยเหต:ุ ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) 
ยกเว้นเป็นผู้ป่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน

https://bit.ly/2JuXgLI
https://bit.ly/2O0pJuR


ข้อมูลเพิม่เตมิ และวธีิการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น



ลืมรหัส 6 หลกั 

ในระบบ COE Online กดที ่“ลมืรหสั 6 หลัก คลกิทีน่ี่”

1. ในระบบ COE Online 
กดท่ี “ลืมรหัส 6 หลกั คลกิที่น่ี”



2. กรอกขอ้มูล

• ใสข่อ้มลูตามท่ีระบใุนหนงัสือ
เดินทางของทา่น 

- เลขหนงัสือเดินทาง

- ช่ือ (ภาษาองักฤษ)
- นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

- วนั-เดือน-ปีเกิด

เสรจ็แลว้ กด “Search”

- ตัวอย่าง -



3. รับรหสั 6 หลกั

• ระบบจะแจง้รหสั 6 หลกั ใหท้า่นทราบ 

• ขอใหท้า่นจ าหรอืจดรหสั 6 หลกันีแ้ละเก็บไวใ้หดี้
123456

- ตัวอย่าง -

- ผู้ที่กดปุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” แล้วแต่ยังตรวจสอบข้อมูลไม่พบ กรุณำส่งอีเมลพร้อมแนบส ำเนำหนังสือเดินทำง 

ระบุหัวข้ออีเมล “ไม่พบรหัส + หมำยเลขหนังสือเดินทำง + ชื่อ-นำมสกุล” มำท่ี rteseoulmedia@gmail.com 



ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

• กดเลือก “แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล”

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

123456



ผูท่ี้ตอ้งการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาสง่อีเมลพรอ้มแนบส าเนาหนงัสือ

เดินทาง ระบหุวัขอ้อีเมล “ยกเลิกการลงทะเบียน + หมายเลขหนงัสือ

เดินทาง + ช่ือ-นามสกลุ” มาท่ี rteseoulmedia@gmail.com

หรือ หากยงัไมไ่ดอ้ปัโหลดตั๋วเครือ่งบินและหลกัฐานการช าระคา่โรงแรม
ท่ีกกัตวัเขา้ระบบภายใน 15 วนั ระบบจะลบขอ้มลูของท่านออกจากระบบ

โดยอตัโนมตัิ และทา่นจะสามารถลงทะเบียนใหมไ่ด้

ยกเลกิการลงทะเบียน 

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


กรุณาติดต่อฝ่ายคุ้มครองโทรศัพท์ 02-790-2955 / 
02-795-0095 ต่อ 106 / 112 / 117 หรือ 010-6747-0095  
หรือไลน์ LineID: rteconsularseoul

กรณีมีปัญหำสุขภำพ (อำกำรหนัก) หรือเป็นกลุ่มเปรำะบำง



ข้อมูลอืน่ ๆ และค าถามทีพ่บบอ่ย ที่
https://bit.ly/36CtTzl

https://bit.ly/36CtTzl

