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ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือป้องกันไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติ 

1. สิ่งที่ต้องมใีนการลงทะเบียน  

1.1 โทรศัพท์มือถือและเบอร์โทรศัพท์ทีใ่ช้ได้จริงและเป็นของท่านเอง   

1.2 หนังสือเดินทาง  

1.3 หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration Number) หรือ หมายเลขประจำตวัชั่วคราว  

(Unique Identifier - UID)  

ข้อมูลเพิ่มเติม  

- เฉพาะบุคคลที่ไม่มีวีซ่าเกาหลีใต้ ไม่มปีระกันสุขภาพที่เกาหลีใต้ และ/หรือไม่มีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Card) ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน 

ในเกาหลีใต้ ขอให้ติดต่อศูนย์สาธารณสุข (Public Health Center / 보건소) ในบริเวณพื้นที่พำนัก โดยขอให้นำหนังสือเดินทาง พร้อมใบตรวจคน

เข้าเมือง (หากมี) (Entry Confirmation) ไปขอหมายเลขประจำตัวชัว่คราว (Unique Identifier (UID) / 임시관리번호) ที่ศูนย์สาธารณสุข

ดังกล่าว 

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประมวลรายชื่อศูนย์สาธารณสุขทั่วเกาหลีใต้ ดังรายละเอียดปรากฏดา้นล่าง  

2. การลงทะเบียนจองคิวฉดีวัคซีน  

- หลังจากได้รับหมายเลขประจำตวัชั่วคราวแล้ว ท่านสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ 3 วิธ ี(เลือกอย่างใดอยา่งหนึ่ง) ดังนี้  

2.1. ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนที่ศูนย์สาธารณสุข (Public Health Center / 보건소) ด้วยตนเอง (หากไม่สามารถพูดภาษาเกาหลี และ

ภาษาอังกฤษ อาจมีล่ามไปด้วย) 

2.2 ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 1339   

- แจ้งวันทีแ่ละสถานที่ทีป่ระสงค์จะฉีดวคัซีน และรอการยืนยันการลงทะเบียนผา่น SMS  

2.3 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  http://ncvr.kdca.go.kr โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

2.3.1 กดที่    

 

 

 

 

 

 

  

 
กดที่    

http://ncvr.kdca.go.kr/
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2.3.2 อ่านข้อมูลสำคัญ 

 

2.3.3 เลือกวิธีการยืนยันตวัตน 

 

ตัวอยา่งสำหรับยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ  

 

1) ชื่อ (นามสกุล – ชือ่จริง ภาษาอังกฤษ) 

2) กดที่ dropbox และเลือก  (ต่างชาต)ิ  

3) กรอกขอ้มูลวันเกิด ปี - เดือน - วัน  

4) เพศ (ชาย - 남/ หญิง - 여) 

5) เลือกเครือข่ายเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน 

6) กดติ๊กทุกขอ้  

7) กดปุ่มสีน้ำเงิน  

 

กดติก๊ที่   

กดติก๊ที่  

 

มี 5 ช่องทาง ได้แก่  
1) Kakao Certificate  
2) Naver Certificate  
3) PASS  
4) Joint Certificate และ  
5) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Verification) 
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8) เมื่อกรอกขอ้มูลครบถ้วนแลว้ ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติทางโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงจะมีรหัส 6 หลัก ขอใหก้รอกรหสัดังกล่าวเข้าระบบโดยทันที และ

กดปุ่มสีน้ำเงิน  

 

 

2.3.4 กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 

1) ชื่อ (นามสกุล – ชือ่จริง ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

2) หมายเลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration 

Number) หรือ หมายเลขประจำตัวชัว่คราว (Unique 

Identifier - UID) และกดปุ่มสีเหลืองเพือ่ยืนยัน  

3) กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ  

4) เลือกวิธกีารรับการแจ้งยืนยันคิวฉีดวคัซีน  

มี 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) Naver App (2) Kakao App (3) 

TOSS และ (4) SMS (ขอแนะนำให้เลือกเป็นข้อความ SMS  

문자메시지) 

5) กดปุ่มสีเหลือง เพื่อเลือกสถานที่ที่ประสงค์ 

ฉีดวัคซีน เมื่อเลือกแล้วกดที่ปุ่มสีน้ำเงิน 

6) ระบบจะส่งข้อความยืนยันการจองคิวผ่านช่องทางที่เลือกไว้ในข้อ 5) 

 
อนึ่ง การเข้าคิวจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2564 และจะแบ่งเป็น 10 กลุม่ โดยผู้เข้าคิวจะต้องเลือกวันที่จะฉีดวัคซีนที่สอดคล้องกับตัวเลขสุดท้าย
ของวันเกิดของท่าน  
ตัวอยา่ง  
1) กลุ่มคนที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข 9 (อาทิ เกิดวันที่ 9 19 หรอื 29) ต้องจองคิวฉีดวัคซีนในวันที่ 9 สิงหาคม 2564   
2) กลุ่มคนกลุ่มคนที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข 6 (อาทิ เกิดวันที่ 6 16 หรือ 26) ตอ้งจองคิวฉีดวัคซีนในวันที่ 16 สิงหาคม 2564   
หากจองคิวการฉีดวัคซีนในช่วง 9 – 18 สิงหาคม 2564 ไม่ทัน ทางการเกาหลีใตจ้ะเปิดให้จองอีกครั้งในช่วงวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2564 และ  
22 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 รายละเอียดที่ https://bit.ly/37FirTL (ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที ่5 สิงหาคม 2564) 

กรอกรหัส 6 หลัก ท่ีได้รับทางโทรศัพท์มือถือ 

กดปุ่มสีน้ำเงิน เพื่อยืนยัน 

 

https://bit.ly/37FirTL
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3. ในวันที่นัดหมายฉดีวัคซีน 

- ขอให้ทา่นนำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration Number) หรือ หมายเลขประจำตัวชัว่คราว (Unique Identifier - UID) 

ติดตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที ่

4. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการฉดีวัคซีน  

4.1 ก่อนการฉีดวัคซีน  

- ต้องมีสุขภาพแข็งแรง  

- ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตวั และ/หรือตั้งครรภ์ 

- ห้ามฉีดวัคซีน และตอ้งเล่ือนการจองคิวฉีดวัคซีน ถ้า 1) เป็นผูต้ิดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเคยสัมผัสผู้ที่ติดเช้ือไวรัส COVID-19 และ 2) มีไข ้ 

และอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  

4.2 หลังจากการฉีดวัคซีน 

- ขอให้ทา่นอยู่รอที่สถานที่ฉีดวัคซีน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องทางการเกาหลีใต้สังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 15 – 30 นาที  

- ขอให้ทา่นสังเกตอาการของท่านเองในช่วง 3 ชม. หลังจากที่เดินทางออกจากสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว  

- ขอให้ดแูลสุขอนามยัของท่าน โดยเฉพาะในบริเวณที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยงดการดื่มแอลกอฮอล์ อาบน้ำร้อน หกัโหมออกกำลังกาย เป็น

ระยะเวลา 24 ชม. นับจากฉีดวัคซีน 

4.3 ผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีน  

- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนส่วนใหญอ่าจมอีาการผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงเป็นเวลาสั้น ๆ เช่น เป็นไข้ เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเน้ือ หนาวสั่น 

ท้องร่วง และปวดบริเวณที่ฉีดยาในชว่งประมาณ 2 - 3 วัน  

- สามารถบรรเทาผลข้างเคียงเหล่านี้ได้โดยการพกัผ่อน ดื่มนำ้หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์และใช้ยาพาราเซตามอล/อะเซตามิโนเฟน  

เพื่อบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ  

- หากมอีาการผิดปกติ อาทิ อาการเจ็บในบริเวณหน้าอก หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว มึนเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ขอใหต้ิดต่อเบอร์ 119 หรือ 

1339 หรือศูนย์สาธารณสุขในท้องถิ่นโดยทันที  

 

จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
ตามข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  

และศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรคระบาดแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
 

สถานะวันที ่16 สิงหาคม 2564  


