
1. โปรดเขา้ระบบ CoE Online เพ่ือลงทะเบียนใหม่

- กดท่ี “ส ำหรบั คนไทย”

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

ขัน้ตอนการขอรับหนังสอืรับรองการเดนิทางกลับไทย
ถ้าต้องการเลอืกสถานทีกั่กตัวทีรั่ฐก าหนดให ้(SQ - ไม่มคี่าใช้จ่าย) 

*ส าหรับผู้ทีล่งทะเบยีนใหม่*

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


2. อ่านกฎเกณฑ ์และขอ้มูลของ CoE Online

อำ่นเสรจ็แลว้ กดเครื่องหมำยถกูหนำ้ขอ้ควำม “รบัทรำบ”

และ กดปุ่ ม



3. เลือกประเทศเกาหลีใต ้และสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล 
และกด “ลงทะเบียน”

• หำกบินกลบัไทยจำกประเทศเกำหลีใต ้เลือก
ประเทศ / เมอืงต้นทาง 
– เกำหลีใต้
สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ / ส านักงานการค้าฯ 
– สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ กรุงโซล

หมายเหตุ: หากเลือกประเทศอื่นทีไ่ม่ใช่เกาหลีใต้
สถานทตูฯ จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และจะต้อง
ลงทะเบยีนใหม่ทัง้หมด



4. กรอกขอ้มูลตามจริง และตรวจสอบความถูกตอ้ง

• โดยเฉพำะ 
- อีเมล
- หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือในตำ่งประเทศ
- ขอใหต้รงกบัท่ีสำมำรถติดตอ่ไดจ้รงิในกรณี
จ ำเป็น หรอืเรง่ดว่น เพรำะอีเมล และหมำยเลข
โทรศพัทมื์อถือในตำ่งประเทศเป็นช่องทำงที่
สถำนทตูฯ จะแจง้วิธีกำรจองตั๋วเครื่องบิน
กลบัไทย 

ไม่มีการโทรศัพทแ์จ้ง ใหแ้ก้ไข
ข้อมูล หรือแจง้วันเดนิทาง

- หากข้อมูลไม่ถกูตอ้ง ทา่นจะไม่ไดรั้บ
แจง้วธีิจองตั๋วกลับไทยของเทีย่วบนิส าหรับ
ผู้ทีก่ักตวัแบบ SQ (ไม่มีค่าใช้จา่ย)

- ตัวอย่าง -



5. อปัโหลดหนงัสือเดินทาง หรือ พาสขาว
• เลื่อนลงดำ้นลำ่ง และอพัโหลด หนำ้หนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว (C.I.)
• หำกถือ C.I. แบบเก่ำ ตอ้งอปัโหลด 2 ภำพ ไดแ้ก่ 

1) ปก C.I. 
2) ขอ้มลูสว่นตวัดำ้นใน
ตวัอย่ำงตำมดำ้นลำ่ง

หมายเหตุ:
หำกไม่อปัโหลดหนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว (C.I.) ระบบ CoE Online จะไม่ใหท้่ำน
ด ำเนินกำรต่อ

- อ่ำนวิธีกำรอปัโหลดหนำ้หนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว  หรอืดวูีดีโอท่ี 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (นาททีี ่ 0.35)

กดเลือก “บนัทกึ” หลงัจำกตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมด
เรยีบรอ้ย

นายคนไทย ใจดี

MR. KHONTHAI JAIDEE

M 170

01 JAN 2000 

-

กรุงเทพฯ

BANGKOK

XX/XX/XXXX

ROYAL THAI EMBASSY, SEOUL

1 2

A XXXXXX

หรือ

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


6. ตรวจสอบผลการพิจารณา

• ใหท้ำ่นกลบัสูเ่มนหูลกัและกด
ท่ี ตรวจสอบผล สถำนะของ
ทำ่นจะเป็น “รอกำรอนมุตัิ”

• ในระหวำ่งนี ้สถำนทตูฯ 
จะตรวจสอบขอ้มลูลำ่สดุ
ของทำ่น 

• สถำนะของทำ่นจะเป็น 
“รอกำรอนมุตัิ” จนกว่ำ 
จะมีกำรประกำศคิวของทำ่น 
(ดขูอ้ 7)

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั



ผู้ทีล่งทะเบยีนใหม่ตัง้แต่วันที ่24 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 
จะไม่มลี าดับควิตามระบบ google form ทีเ่คยใช้
แต่จะใช้การจัดล าดับตามวันทีล่งทะเบยีนแทน ดังน้ัน 
ขอให้จ าวันทีล่งทะเบยีน

7. ไม่ตอ้งตรวจสอบคิวในระบบตรวจสอบล าดบัคิวสถานทูตฯ

กรณีลมืวันทีล่งทะเบยีน
- สง่อีเมลมำท่ี rteseoulmedia@gmail.com
ระบหุวัขอ้อีเมล “ลมืวันทีล่งทะเบยีน+ เลขหนังสอืเดนิทาง + ชือ่ 
นามสกุล” พรอ้มแนบส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว (C.I.)
- เม่ือสถำนทตูฯ ตรวจสอบขอ้มลูแลว้ จะตอบกลับทางอเีมล

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


8. รอประกาศเรียกผูมี้สิทธก์ลบัไทย
สำมำรถดท่ีู

- Facebook 
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/

- Twitter 

https://twitter.com/rte_seoul

- เวบ็ไซต ์

https://seoul.thaiembassy.org/th/index

หมายเหตุ:
- เม่ือไดร้บัอนมุตัิใหบ้ินกลบัไทย ระบบจะสง่อีเมลอตัโนมตัิไปท่ีอีเมลท่ีลงทะเบียนไวด้ว้ย เพ่ือแจง้เตือนใหอ้ปัโหลดตั๋วเครือ่งบิน 

(วิธีกำรอปัโหลดตั๋วเครือ่งบินที่ขอ้ 9 10 และ 11)
- ในแตล่ะเท่ียวบิน สถำนทตูฯ จะเรยีกประมำณ 180 รำย ตำมล ำดบัท่ีลงทะเบียนในระบบ CoE Online ส ำหรบัแตล่ะเท่ียวบิน
- ในทกุเท่ียวบินส ำหรบัเขำ้ SQ จะมีท่ีส  ำรองส ำหรบัคนป่วย และคนตัง้ครรภ ์หรอืผูมี้ควำมจ ำเป็นอ่ืน ๆ โปรดอ่ำนขอ้มลูในสว่นคนป่วย / 

คนตัง้ครรภ ์มีควำมจ ำเป็นเรง่ดว่น

https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/
https://twitter.com/rte_seoul
https://seoul.thaiembassy.org/th/index


9. สถานทูตฯ อนุมติั และส่งวธีิการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินกลบัไทย
• เมื่อสถำนทตูฯ อนมุตัิแลว้ ระบบจะสง่อีเมลอตัโนมตัิ 

แจง้ใหอ้ปัโหลดตั๋วเครื่องบนิ
• ในระหว่ำงนี ้สถำนทตูฯ จะสง่วิธีกำรซือ้ตั๋วเครื่องบนิ

ใหท้รำบทางหมายเลขโทรศัพทม์ือถอืเกาหลี
และอเีมลทีล่งทะเบยีนไว้ 

ขอให้ซือ้ต๋ัวให้เรียบร้อยโดยเร็วทีสุ่ด

• หลงัจำกซือ้และรบัตั๋วเครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

กดท่ี

• หลงัจำกใสข่อ้มลูที่เก่ียวขอ้งแลว้ สถำนะของท่ำน
จะเปลี่ยนเป็น “กรุณำอปัโหลดเอกสำร”

กดท่ี เพ่ือใสข่อ้มลูเท่ียวบินที่
สถำนทตูฯ แจง้ใหท้ำงขอ้ควำมมือถือและอีเมล

- ตัวอย่าง -

หมายเหตุ: ข้อความอีเมลของสถานทตูฯ อาจเข้าถังขยะ (Junk mail) ของบัญชีอีเมลของทา่น โปรดตรวจสอบด้วย

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั



10. ใส่ขอ้มูลเท่ียวบินกลบัไทยเขา้ระบบ CoE Online

- กรอกหมำยเลขเท่ียวบิน อำทิ KE653
(ไมใ่ช่หมำยเลขจองตั๋วเครื่องบิน)

- วนัท่ีออกเดินทำง [วนั - เดือน - ปี (ค.ศ.)]

- วนัท่ีมำถึงไทย [วนั - เดือน - ปี (ค.ศ.)]
• ส ำหรบัหมำยเลขเท่ียวบินเครื่อง 

(transit) ปลอ่ยวำ่งทกุช่อง

หมายเหตุ: หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะท าใหใ้บรับรองการเดนิทางไม่สมบูรณ ์และถอืเป็นโมฆะ ซึง่สายการบนิจะไม่อนุญาตใหข้ึน้เคร่ืองบนิเดนิทางกลับไทย



11. อปัโหลดใบจองตัว๋เคร่ืองบินเขา้ระบบ CoE Online
- เลื่อนลงดำ้นลำ่ง และอปัโหลด ใบจองตั๋วเครื่องบนิ

(E-ticket)

- ไมต่อ้งกด “ท่ำนเลือกใชบ้รกิำร ASQ (Alternative State

Quarantine - จ่ำยเงินค่ำที่พกักกัตวัในไทยเอง) หรอืไม”่

- อำ่นวิธีกำรอปัโหลดตั๋วเครื่องบิน หรอืดวีูดีโอที่ 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
(นาททีี ่1.08)

- กด      หลงัจำกตรวจสอบขอ้มลู
ทัง้หมดเรียบรอ้ย

หมายเหตุ:
- หำกไม่อปัโหลดใบจองตั๋วเครื่องจะไม่ใหท้่ำนด ำเนินกำรต่อ
- ในกรณีท่ีมีตั๋วเครื่องบินหรอืใบจองตั๋วเครื่องบินท่ีเล่ือนก ำหนดกำรได ้สำมำรถอปัโหลดใบจองตั๋วเครื่องบินเขำ้ระบบได ้แต่โปรดใส่ขอ้มลูเท่ียวบินกลบัไทยในขอ้ 14. ตำมจรงิ
- กรณีเปล่ียนใจ จะกลบัไทยโดยกกัตวัท่ี ASQ (Alternative State Quarantine - จ่ำยเงินค่ำท่ีพกักกัตวัในไทยเอง) ดรูำยละเอียดท่ี https://bit.ly/3m9Pc1m

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
https://bit.ly/3m9Pc1m


12. รอการอนุมติัใบรับรองเดินทางกลบัไทย

- ตัวอย่าง -
• สถำนทตูฯ จะอนมุตัิใบรบัรอง
เดินทำงกลบัไทยภำยใน
ระยะเวลำ 1-3 วนั เมื่ออนมุติั
แลว้ ระบบจะสง่อีเมลอตัโนมตัิ 
แจง้ดำวโหลดใบรบัรองกำร
เดินทำงกลบัไทย

• กดท่ี
• สถำนะของทำ่นจะเปลี่ยนเป็น

“ไดร้บักำรอนมุตัิ”
• กดท่ี                     พิมพ์
ใบรบัรองกำรเดินทำงกลบัไทย

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

(ระบบจะส่งใบรบัรองกำรเดินทำงกลบัไทยไปท่ีอีเมลทีล่งทะเบยีนไว้ดว้ย)



13. ดาวน์โหลด และพิมพเ์อกสาร

• ดำวนโ์หลด ใบรบัรองกำรเดินทำงกลบัไทย และพิมพเ์อกสำร 
เพ่ือน ำไปใหใ้นวนัเดินทำง

• เม่ือพิมพเ์อกสำรแลว้ เซน็ช่ือในช่องประดำ้นลำ่งของเอกสำร

• ตรวจสอบเอกสำรอีกครัง้ หำกมีขอ้ผิดพลำด และตอ้งกำรแกไ้ข
ติดต่อหมำยเลข 02-790-2955 / 02-795-0095 ตอ่ 204, 205, 208

- ตัวอย่าง -

เซน็ช่ือในช่องประ



14. เม่ือไดอ้นุมติัหนงัสือรับรองการเดินทางกลบัไทยแลว้ ก่อนไปสนามบิน 
โปรดตรวจเอกสารวา่มีครบ ดงัน้ี

(1) หนงัสือรับรองการเดินทาง (CoE)
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดไดท่ี้ https://bit.ly/39qIAIj)
(3) ใบรับรองแพทย ์fit to fly (อายไุม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง)
(4) เอกสารการเดินทาง (หนงัสือเดินทาง หรือ C.I.) 
(5) ตัว๋เคร่ืองบิน 

https://bit.ly/39qIAIj


ข้อมูลเพิม่เตมิ และวธีิการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น



ลืมรหัส 6 หลกั 

ในระบบ CoE Online กดที ่“ลืมรหัส 6 หลัก คลกิทีน่ี่”

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



2. กรอกขอ้มูล

• ใสข่อ้มลูตำมท่ีระบใุนหนงัสือ
เดินทำงของทำ่น 

- เลขหนงัสือเดินทำง

- ช่ือ (ภำษำองักฤษ)
- นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

- วนั-เดือน-ปีเกิด

เสรจ็แลว้ กด “Search”

- ตัวอย่าง -



3. รับรหสั 6 หลกั

• ระบบจะแจง้รหสั 6 หลกั ใหท้ำ่นทรำบ 

• ขอใหท้ำ่นจ ำหรอืจดรหสั 6 หลกันีแ้ละเก็บไวใ้หดี้
731054

- ตัวอย่าง -



ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล

• กดเลือก “แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล”

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั


