
ขอ้ควรรูส้าํหรบันกัเรยีน/ นกัศึกษา
และผูป้กครองเพื�อเตรยีมตัวไปศึกษาต่อ
ที�สหราชอาณาจกัร ในชว่งสถานการณ์
COVID-19

วนัศุกร ์ที� 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 15.00 - 17.00 น. 

นายนฤชยั นินนาท
ผูอํ้านวยการกองคุม้ครองและดแูลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ



การใหค้วามชว่ยเหลือ
แก่คนไทยที�ถกูจบักมุใน ตปท.

   ที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกับโทษและแนวทาง

- สอท./ สกญ./ สนง. การค้าฯ จะเขา้
   เยี�ยม และสอบถามหนว่ยงานทางการ

   

- ประสานงานเพื�อดาํเนนิการ
   สง่ศพกลับไทย ฌาปนกิจ/
   ฝ�งศพใน ตปท. และสง่อัฐิ

ใหค้วามชว่ยเหลือ
ติดตามญาติ/ ตรวจสอบ
สภาพความเป�นอยูข่อง
คนไทยใน ตปท.

การใหค้วามชว่ยเหลือกรณี
ตกทกุขทั์�วไป

การใหค้วามชว่ยเหลือ
แรงงาน/ ลกูเรอืประมงไทย

การใหค้วามชว่ยเหลือ
ผูที้�อาจตกเป�นเหยื�อค้ามนษุย์

การใหค้วามชว่ยเหลือ
กรณคีนไทยเสยีชวีติ

ใหก้ารดแูลนกัเรยีนทนุ
รฐับาลไทยและขา้ราชการ
ที�ลาไปศึกษาต่อใน ตปท.

 

ชว่ยเหลืออพยพ
คนไทยออก
จากพื�นที�เสี�ยง
ในสถานการณ์
ฉกุเฉิน

- เจบ็ป�วย/ ประสบอุบติัเหตุ

- หนงัสอืเดนิทางสญูหาย/
   ทรพัยส์นิสว่นตัวสญูหาย

รวมทั�งชว่ยเหลือสง่ตัวกลับไทย

- ติดตามค่าจา้งค้างจา่ย/สทิธ ิ
   ในกรณยีกเลิกสญัญาจ้� าง - กรณแีรงงานที�ถกูหลอกไปทํางาน

- กรณหีญงิไทยถกูหลอกไปค้าประเวณี

การใหคํ้าปรกึษาคนไทย
ทาง Hotline, Email, 

Website, Facebook etc.
 

การคุม้ครองและดแูลคนไทยในต่างประเทศ



กรณติีดเชื�อ COVID-19 กต. รว่มกับกรมการแพทยจ์ดัตั�งกลุม่ไลน์
เพื�อใหที้มแพทยแ์ละพยาบาล ใหคํ้าแนะนําในการดแูลรกัษา
โรค COVID-19 

ภารกิจการใหค้วามชว่ยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19

กรณปีระสบความยากลําบาก เนื�องจากผลกระทบจากโรค COVID- 19
ระบาด สอท./ สกญ. แจกจา่ยถงุยงัชพี อุปกรณอ์นามยัป�องกันโรค

รว่มมอืกับภาคเอกชน แอปพลิเคชนั Doctor A to Z และ Ooca ในการ
ใหคํ้าปรกึษาอาการ COVID-19 และดา้นสขุภาพจติแก่คนไทย
ในต่างประเทศโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย
ใหค้วามชว่ยเหลือคนไทยกลับประเทศ ตั�งแต่ 4 เมษายน 2563 - 
26 พฤษภาคม 2564 จาํนวน 219,053 คน (จากสหราชอาณาจกัร
จาํนวน 10,120 คน)



"การดแูลนกัศึกษาไทย
เดนิทางกลับประเทศไทย"

 



หนงัสอืเดนิทาง
Visa
ผลตรวจโควดิ (ไมเ่กิน 72 ชม.ก่อนเดนิทาง)
ประกันการเดนิทาง/ ประกันสขุภาพ
เที�ยวบนิ

กรณตีกทกุขไ์ดย้ากฯ
ชอ่งทางการขอรบัความชว่ยเหลือ

การลงทะเบยีน COE
การเขา้กักกันตัว (AQ)

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

ก่อนเดินทาง 

เมื�อถึงสหราชอาณาจักร

การเดินทางกลับ



ก่อนเดินทาง 
การทําหนงัสอืเดนิทาง/ Visa

ในการขอวซีา่ในบางประเภท อาจจาํเป�นต้องมกีารรบัรอง
นติิกรณเ์อกสาร ทั�งนี� สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม
ไดจ้ากกองสญัชาติและนติิกรณ ์กรมการกงสลุ
       02-575-1058 

การทําหนงัสอืเดนิทาง: สามารถจองคิวทําหนงัสอืเดนิทาง
ออนไลนผ์า่นระบบลงทะเบยีนขอทําหนงัสอืเดนิทางล่วงหนา้ 
กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศไดที้� 
https://www.qpassport.in.th/#/landing

การขอรบั Visa: ควรยื�นการขอรบัการตรวจลงตรา (วซีา่) 
ใหถ้กูต้องตามวตัถปุระสงค์ของการเดินทาง เชน่ Student Visa, 
Tourist Visa เพื�อป�องกันการถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง



และสว่นภมูภิาค 18 แหง่)

ป�จจุบนัมสีาํนกังานหนังสอืเดนิทาง
ชั�วคราวทั�วประเทศ รวมทั�งสิ�น
26 สาํนกังานฯ (สว่นกลาง 8 แหง่

เวลาทําการในแต่ละสาํนกังานฯ
อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตาม
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดฯ ทั�งนี�
สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมได้
ผา่นทาง website กรมการกงสลุ 
กระทรวงการต่างประเทศ หรอืหมายเลข
Call Center 02-572-8442 (24 ชม.)



นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

ก่อนเดนิทาง (ต่อ)
การรบัรองนติิกรณเ์อกสาร



ก่อนเดนิทาง (ต่อ)
การรบัรองนติิกรณเ์อกสาร 

กองสญัชาติและนติิกรณ ์กรมการกงสลุ
กรมการกงสลุกอง ชั�น 3 กองสญัชาติและนติิกรณ์
(เป�ดบรกิารจนัทร-์ศุกร)์
        : 02-575-1058  

 

สาํนกังานสญัชาติและนติิกรณ ์สถานรีถไฟฟ�า
ใต้ดนิ MRT คลองเตย
บรเิวณเมโทร มอลล์ Metro mall
(เป�ดบรกิารจนัทร-์ศุกร)์
       : 02 - 103 - 1631  

 

สาํนกังานหนงัสอืเดนิทางชั�วคราว เชยีงใหม่
ศูนยป์ระชุมและแสดสนิค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ชั�น 1 อาคาร SMEs 2 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่
        : 053 - 112 - 748

        : 045 - 344 - 581 ถึง 82

สาํนกังานหนงัสอืเดนิทางชั�วคราว อุบลราชธานี
อาคารศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธาน ีชั�น 1 
ดา้นหลังฝ�� งทิศตะวนัตก จ.อุบลราชธานี

        : 074 - 315 - 102

สาํนกังานหนงัสอืเดนิทางชั�วคราว สงขลา
ศูนยร์าชการจงัหวดัสงขลา ถ.ราชดาํเนนิ 
ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา

สถานที�ใหบ้รกิารรบัรองนติิกรณ์



ก่อนเดนิทาง (ต่อ)

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

ผลตรวจโควดิ และการทําประกันการเดนิทาง
/สขุภาพ 

ทําประกันการเดนิทาง/ สขุภาพ ที�ครอบคลมุการรกัษา
พยาบาล อุบติัเหต ุหรอื การเจบ็ป�วย รวมทั�งประกันภัยโควดิ 
ก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจกัร 

มผีลตรวจโควดิ (ไมเ่กิน 72 ชม. ก่อนการเดนิทาง)



ตัวอยา่งสายการบนิ

ก่อนเดนิทาง (ต่อ)
เที�ยวบนิระหวา่ง ไทย-สหราชอาณาจกัร

1 จุดพกั

Qatar Airways 
(กรงุเทพฯ – โดฮา – ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Swiss Air
(กรงุเทพฯ  – ซูรคิ – ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Lufthansa
(กรงุเทพฯ – แฟรงก์เฟ�รต์ – 
ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Air France
(กรงุเทพฯ – ปารสี – ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Austrian Airlines
(กรงุเทพฯ – เวยีนนา – ลอนดอน) 

บนิตรง

Thai Airways International 
(กรงุเทพฯ - ลอนดอน) 

1 จุดพกั

KLM
(กรงุเทพฯ – อัมสเตอรด์มั– ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Singapore Airlines
(กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Turkish Airlines
(กรงุเทพฯ – อิสตันบูล – ลอนดอน) 

1 จุดพกั

Cathay Pacific
(กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – ลอนดอน) 

*ทั�งนี� ตารางบนิอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามพฒันาการของสถานการณฯ์

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง



ก่อนเดนิทาง (ต่อ)

การฉีดวคัซนีป�องกัน COVID-19
ใหแ้ก่นกัศึกษาไทยที�เดนิทาง
ไปศึกษาในสหราชอาณาจกัร นร. 

/นศ.



กรมการกงสลุ
กระทรวงการต่างประเทศ

ชอ่งทางการติดต่อขอรบัความชว่ยเหลือ
กรมการกงสลุ กระทรวง
การต่างประเทศ

Thai Consular Online

Call Center: 02-572-8442 (24 ชม.)

Consular.mfa.go.th

Thai Consular Application

ณ กรงุลอนดอน
สถานเอกอัครราชทตู

29 -30 Queen's Gate SW7 5JB
London, United Kingdom

csinfo@thaiembassyuk.org.uk

Hotline: +44-7918-651720

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

https://london.thaiembassy.org/

Royal Thai Embassy, London UK

เมื�อถึงสหราชอาณาจักร

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=51.49853%2C-0.18005&fbclid=IwAR3hLKRBwW8hFsveWFnhz6TIocnhV0O9qG6WvTwP8KfYqC1PgHB0Ak5DFIg
mailto:csinfo@thaiembassyuk.org.uk


เมื�อถึงสหราชอาณาจกัร (ต่อ)
THAI CONSULAR APPLICATION



การลงทะเบยีน COE

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

ระบบการขอรบัหนงัสอืที�รบัรอง
วา่เป�นบุคคลที�เดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรได ้

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

สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืศึกษา
การใชง้านเพิ�มเติมไดที้�

        Thai Consular Online
       *มทัี�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
               

      ลงทะเบยีนขอรบั COE ผา่นระบบลงทะเบยีนกลางออนไลน์
https://coethailand.mfa.go.th/ 

      เอกสารประกอบการลงทะเบยีน ไดแ้ก่ หนงัสอืเดนิทาง 
บตัรโดยสารเครื�องบนิ และเอกสารการจองสถานที�กักกันตัว

       ขั�นตอนการลงทะเบยีน 
     - กรอกขอ้มูลสว่นบุคคลและอัปโหลดหนังสอืเดนิทาง 
     และจะได้รบัหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก 
     - รอสถานทตูตรวจสอบเอกสารและอนุมติัการลงทะเบยีน 
    (pre-approved) ประมาณ 3 วนัทําการ จากนั�นกรอกราย
    ละเอียดการเดนิทาง และอัปโหลดบตัรโดยสารเครื�องบนิ
    และหลักฐานยนืยนัการจอง ASQ/ALQ เขา้สูร่ะบบ 
    ภายใน 15 วนั
     - เมื�อสถานทตูอนุมติัการออก COE แล้ว 
    (ใชเ้วลาประมาณ 3 วนัทําการ) ผูเ้ดนิทางดาวน์โหลด COE 

การเดินทางกลับ



การเดนิทางกลับ (ต่อ)
การลงทะเบยีน COE 

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

ระบบการขอรบัหนงัสอืที�รบัรอง
วา่เป�นบุคคลที�เดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรได ้

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

สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืศึกษา
การใชง้านเพิ�มเติมไดที้�

        Thai Consular Online
       *มทัี�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
               

       จดัเตรยีมหนงัสอืเดนิทาง และ COE ใหเ้รยีบรอ้ย 
และอาจตรวจสอบขอ้มูล วา่สายการบนิมนีโยบายเรยีก
ผลตรวจโควดิหรอืไม ่

       ควรไปถึงสนามบนิเพื�อตรวจสอบเอกสารล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 3 ชั�วโมง

       เมื�อเดนิทางถึงประเทศไทยแล้ว ผูเ้ดนิทางต้องเขา้
รบัการกักกันตัวเป�นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั หรอืตาม
มาตรการของทางการไทย ณ เวลานั�น



การเดนิทางกลับ (ต่อ)
เที�ยวบนิในการเดินทางกลับ
และรปูแบบสถานที�กักกันตัว 

นร. 
/นศ.

ผูป้กครอง

       กรณเีขา้พกัในสถานที�กักกันที�รฐัจดัสรรให ้(State
Quarantine – SQ)* 
- เดนิทางกลับประเทศไทยดว้ยเที�ยวบนิที�สถานทตูจดั
เท่านั�น เนื�องจากหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งต้องมกีารเตรยีม
สถานที�กักกันล่วงหนา้ 
- สถานทตูรว่มกับการบนิไทยจะจดัเที�ยวบนิ
repatriation เป�นประจาํทกุสปัดาห ์ออกเดนิทาง
ลอนดอนทกุวนัอาทิตย ์

       กรณเีขา้กักกันในสถานที�กักกันทางเลือก
(Alternative State/Local Quarantine – ASQ/ALQ) 
- สามารถใชบ้รกิารสายการบนิใดก็ไดเ้พื�อเดนิทางเขา้
ประเทศไทย 
- สามารถดรูายชื�อและแพคเกจ ASQ/ALQ ไดที้�
https://bit.ly/3556nel

*หมายเหต ุป�จจุบนัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
คงสถานะ/ปรบัรูปแบบ/ยกเลิก
SQ ตั�งแต่ 16 ม.ิย. 2564 เป�นต้น
ไป หากประสงค์จะเขา้พกัใน SQ
โปรดติดตามขา่วสารจากสถาน
ทตูอยา่งใกล้ชดิ 




