
ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลบัไทยถ้าต้องการเลือก
สถานที่กกัตัวที่รัฐก าหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

- ตรวจสอบท่ี 

https://dcaregistration.mfa.go.th/
khonthai/qcheck

- ใสห่มายเลขบตัรประชาชน และหมายเลขหนงัสือ
เดินทาง 

1. ตรวจสอบคิวในระบบตรวจสอบล ำดบัคิวสถำนทูตฯ

กรณีท่ีไม่พบช่ือในระบบ ขอใหแ้จง้ทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอคัรราชทตูฯ ท่ี m.me/RoyalThaiEmbassySeoul โดยปฏิบตัิตามค าแนะน าของ 
Chatbot และรอการตอบกลบัของเจา้หนา้ท่ีต่อไป

https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck


2. รอประกำศเรียกคิวคนไดก้ลบัไทย
สามารถดท่ีู

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

- Twitter 

https://twitter.com/rte_seoul

- เวบ็ไซต ์

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

ล ำดับคิวคืออะไร และหมำยควำมว่ำอะไร
- หมายเลขล าดบัคิวท่ีไดร้บัเป็นหมายเลขท่ีอา้งอิงตามล าดบัการลงทะเบียนจากระบบการลงทะเบียนกลบัประเทศไทยของสถานทตูฯ เดิม (google form ลงทะเบียนตัง้แต่วนัท่ี 30  
เม.ย. – 23 พ.ย. 63) ซึง่ไดย้า้ยมาเขา้ระบบของกระทรวงการต่างประเทศ (CoE Online) ตัง้แต่วนัท่ี 23 พ.ย. 63 
- หมายเลขล าดบัคิวดงักล่าว จะไม่เลื่อนหรือเปลี่ยนอีกต่อไป โดยสถานทตูฯ จะประกาศเรยีกตามล าดบัคิวส าหรบัแต่ละเท่ียวบิน อาทิ วนัท่ี 3 ธ.ค. 63 เรยีกคิว 1 - 180
และวนัท่ี 11 ธ.ค. 63 เรยีก 181 - 361
- ในทกุเท่ียวบินส าหรบัเขา้ SQ จะมีท่ีส  ารองส าหรบัคนป่วย และคนตัง้ครรภ ์หรอืผูมี้ความจ าเป็นอ่ืน ๆ โปรดอ่านขอ้มลูในส่วนคนป่วย / คนตัง้ครรภ ์มีความจ าเป็นเรง่ด่วน

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


3. เม่ือเลขคิวกลบัไทยของท่ำนอยูใ่นประกำศสถำนทูตฯ เท่ียวบิน SQ 
ส ำหรับผูต้อ้งกำรกกัตวัแบบ (ไม่มีค่ำใชจ่้ำย)
โปรดเขำ้ระบบ CoE Online

- กดท่ี “ส าหรบั คนไทย”

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

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


4. อ่ำนกฎเกณฑ ์และขอ้มูลของ CoE Online

อา่นเสรจ็แลว้ กดเครื่องหมายถกูหนา้ขอ้ความ “รบัทราบ”

และ กดปุ่ ม



5. ขอรับรหสั 6 หลกั 

ในระบบ CoE Online กดที ่“ลืมรหัส 6 หลัก คลกิทีน่ี่”

ส ำหรับผู้ทีเ่คยลงทะเบยีนกับสถำนทูตฯ ในระบบนี้



6. กรอกขอ้มูล

• ใสข่อ้มลูตามท่ีระบใุนหนงัสือ
เดินทางของทา่น 

- เลขหนงัสือเดินทาง

- ช่ือ (ภาษาองักฤษ)
- นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

- วนั-เดือน-ปีเกิด

เสรจ็แลว้ กด “Search”

- ตัวอย่ำง -



7. รับรหสั 6 หลกั

• ระบบจะแจง้รหสั 6 หลกั ใหท้า่นทราบ 

• ขอใหท้า่นจ าหรอืจดรหสั 6 หลกันีแ้ละเก็บไวใ้หดี้
731054

- ตัวอย่ำง -



8. เคยลงทะเบียนในระบบ google form ของสถำนทูตฯ แลว้ 
แต่ไม่พบขอ้มูลในระบบ CoE Online
* เฉพาะผูท่ี้ระบบแจง้วา่ “ไมพ่บขอ้มลู”

- สง่อีเมลมาท่ี 
rteseoulmedia@gmail.com
ระบหุวัขอ้อีเมล “ไม่พบรหัส + เลขหนังสอื
เดนิทำง + ชือ่ นำมสกุล” พรอ้มแนบส าเนา
หนงัสือเดินทาง หรอื พาสขาว (C.I.)
- เม่ือสถานทตูฯ ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูใหแ้ลว้ 
จะตอบกลับทำงอเีมล

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


9. แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล

• กดเลือก “แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล”

- ทุกคนทีเ่คยลงทะเบียนในระบบเก่ำของสถำนทูตฯ ต้องยนืยัน
ว่ำทำ่นจะกลับ โดยกำรตรวจสอบข้อมูลของทำ่นให้ถูกต้อง



10. ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้มูล
• ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้มลู โดยเฉพาะ 
- อีเมล
- หมายเลขโทรศพัทมื์อถือในตา่งประเทศ
- ขอใหต้รงกบัที่สามารถติดตอ่ไดจ้รงิในกรณี
จ าเป็น หรอืเรง่ดว่น เพราะอีเมล และหมายเลข
โทรศพัทมื์อถือในตา่งประเทศเป็นช่องทางที่
สถานทตูฯ จะแจง้วิธีการจองตั๋วเครื่องบิน
กลบัไทย 

ไม่มีกำรโทรศัพทแ์จ้ง ใหแ้ก้ไข
ข้อมูล หรือแจง้วันเดนิทำง

- หำกข้อมูลไม่ถกูตอ้ง ทำ่นจะไม่ไดรั้บ
แจง้วธีิจองตั๋วกลับไทยของเทีย่วบนิส ำหรับ
ผู้ทีก่ักตวัแบบ SQ (ไม่มีค่ำใช้จำ่ย)

- ตัวอย่ำง -



11. อปัโหลดหนงัสือเดินทำง หรือ พำสขำว
• เลื่อนลงดา้นลา่ง และอพัโหลด หนา้หนงัสือเดินทาง หรอื พาสขาว (C.I.)
• หากถือ C.I. แบบเก่า ตอ้งอปัโหลด 2 ภาพ ไดแ้ก่ 

1) ปก C.I. 
2) ขอ้มลูสว่นตวัดา้นใน
ตวัอย่างตามดา้นลา่ง

หมำยเหตุ:
หากไม่อปัโหลดหนงัสือเดินทาง หรอื พาสขาว (C.I.) ระบบ CoE Online จะไม่ใหท้่าน
ด าเนินการต่อ

- อ่านวิธีการอปัโหลดตั๋วเครือ่งบิน หรอืดวูีดีโอท่ี 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (นำททีี ่ 0.35)

กดเลือก “บนัทกึ” หลงัจากตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมด
เรยีบรอ้ย

นำยคนไทย 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


12. บนัทึกขอ้มูลหลงัจำกตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้

• ใหท้า่นกลบัสูเ่มนหูลกัและกด
ท่ี ตรวจสอบผล สถานะของ
ทา่นจะเปลี่ยนเป็น 
“รอการอนมุตัิ”

• ในระหวา่งนี ้สถานทตูฯ 
จะตรวจสอบขอ้มลูลา่สดุ
ของทา่น 

- ตัวอย่ำง -

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั



13. สถำนทูตฯ อนุมติั และส่งวธีิกำรซ้ือตัว๋เคร่ืองบินกลบัไทย
• เมื่อสถานทตูฯ อนมุตัิแลว้ ระบบจะสง่อีเมลอตัโนมตัิ 

แจง้ใหอ้ปัโหลดตั๋วเครื่องบนิ
• ในระหว่างนี ้สถานทตูฯ จะสง่วิธีการซือ้ตั๋วเครื่องบนิ

ใหท้ราบทำงหมำยเลขโทรศัพทม์ือถอืเกำหลี
และอเีมลทีล่งทะเบยีนไว้ 

ขอให้ซือ้ต๋ัวให้เรียบร้อยโดยเร็วทีสุ่ด

• หลงัจากซือ้และรบัตั๋วเครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

กดท่ี

• หลงัจากใสข่อ้มลูที่เก่ียวขอ้งแลว้ สถานะของท่าน
จะเปลี่ยนเป็น “กรุณาอปัโหลดเอกสาร”

กดที่ เพ่ือใสข่อ้มลูเท่ียวบนิที่
สถานทตูฯ แจง้ใหท้างขอ้ความมือถือและอีเมล

- ตัวอย่ำง -

หมำยเหตุ: ข้อควำมอีเมลของสถำนทตูฯ อำจเข้ำถังขยะ (Junk mail) ของบัญชีอีเมลของทำ่น โปรดตรวจสอบด้วย

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั



14. ใส่ขอ้มูลเท่ียวบินกลบัไทยเขำ้ระบบ CoE Online

- กรอกหมายเลขเที่ยวบิน อาทิ KE653
(ไมใ่ช่หมายเลขจองตั๋วเครื่องบิน)

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

- วนัท่ีมาถงึไทย [วนั - เดือน - ปี (ค.ศ.)]
• ส าหรบัหมายเลขเท่ียวบินเครื่อง 

(transit) ปลอ่ยวา่งทกุช่อง

หมำยเหตุ: หำกใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะท ำใหใ้บรับรองกำรเดนิทำงไม่สมบูรณ ์และถอืเป็นโมฆะ ซึง่สำยกำรบนิจะไม่อนุญำตใหข้ึน้เคร่ืองบนิเดนิทำงกลับไทย



15. อปัโหลดใบจองตัว๋เคร่ืองบินเขำ้ระบบ CoE Online
- เลื่อนลงดา้นลา่ง และอปัโหลด ใบจองตั๋วเครื่องบนิ

(E-ticket)

- ไมต่อ้งกด “ท่านเลือกใชบ้รกิาร ASQ (Alternative State

Quarantine - จ่ายเงินค่าที่พกักกัตวัในไทยเอง) หรอืไม”่

- อา่นวิธีการอปัโหลดตั๋วเครื่องบิน หรอืดวีูดีโอที่ 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
(นำททีี ่1.08)

- กด      หลงัจากตรวจสอบขอ้มลู
ทัง้หมดเรียบรอ้ย

หมำยเหตุ:
- หากไม่อปัโหลดใบจองตั๋วเครื่องจะไม่ใหท้่านด าเนินการต่อ
- ในกรณีท่ีมีตั๋วเครื่องบินหรอืใบจองตั๋วเครื่องบินท่ีเล่ือนก าหนดการได ้สามารถอปัโหลดใบจองตั๋วเครื่องบินเขา้ระบบได ้แต่โปรดใส่ขอ้มลูเท่ียวบินกลบัไทยในขอ้ 14. ตามจรงิ

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


16. รอกำรอนุมติัใบรับรองเดินทำงกลบัไทย

- ตัวอย่ำง -
• สถานทตูฯ จะอนมุตัิใบรบัรอง
เดินทางกลบัไทยภายใน
ระยะเวลา 1-3 วนั เมื่ออนมุติั
แลว้ ระบบจะสง่อีเมลอตัโนมตัิ 
แจง้ดาวโหลดใบรบัรองการ
เดินทางกลบัไทย

• กดท่ี
• สถานะของทา่นจะเปลี่ยนเป็น

“ไดร้บัการอนมุตัิ”
• กดท่ี                     พิมพ์
ใบรบัรองการเดินทางกลบัไทย

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

(ระบบจะส่งใบรบัรองการเดินทางกลบัไทยไปท่ีอีเมลทีล่งทะเบยีนไว้ดว้ย)



17. ดำวน์โหลด และพิมพเ์อกสำร

• ดาวนโ์หลด ใบรบัรองการเดินทางกลบัไทย และพิมพเ์อกสาร 
เพ่ือน าไปใหใ้นวนัเดินทาง

• เม่ือพิมพเ์อกสารแลว้ เซน็ช่ือในช่องประดา้นลา่งของเอกสาร

• ตรวจสอบเอกสารอีกครัง้ หากมีขอ้ผิดพลาด และตอ้งการแกไ้ข
ติดตอ่หมายเลข 02-790-2955 / 02-795-0095 ตอ่ 204, 205, 208

- ตัวอย่ำง -

เซน็ช่ือในช่องประ



18. เม่ือไดอ้นุมติัหนงัสือรับรองกำรเดินทำงกลบัไทยแลว้ ก่อนไปสนำมบิน 
โปรดตรวจเอกสำรวำ่มีครบ ดงัน้ี

(1) หนงัสือรับรองกำรเดินทำง
(2) แบบฟอร์ม ต. 8
(3) ใบรับรองแพทย ์fit to fly (อำยไุม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทำง)
(4) เอกสำรกำรเดินทำง (หนงัสือเดินทำง หรือ C.I.) 
(5) ตัว๋เคร่ืองบิน 


