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เตรยีมการกอ่นเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย

2. ออกเอกสาร
อนญุาต

- ตรวจลงตรา
- ออกหนังสอื 
COE*

มาตรการเมือ่เดนิทางมาถงึในราชอาณาจกัรไทย

1. ผูเ้ดนิทางยืน่
เอกสารขอ
อนญุาต

มาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ COVID-19 ส าหรบัผูเ้ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย กรณีมโีทรศพัทเ์คลือ่นที่

3. ผูเ้ดนิทางตดิต ัง้แอป
ThailandPlus

1.1 แจง้ความ
ประสงคข์อเดนิ
ทางเขา้มาใน
ราชอาณาจักร
ไทย

COE no.

+

6. ตรวจเอกสารทีใ่ช้

ในการเดนิทาง
7. เขา้สูก่ระบวนการ

การกกัตวั

กระบวนการ

กจิกรรมทีต่อ้ง
ด าเนนิการ

ผูร้บัผดิชอบ

2.1 ออกหนังสอื 
COE ผา่นระบบ 
Online
2.2 สือ่สารและ
ประชาสมัพันธก์าร
ตดิตัง้แอปพลเิคชนั 
ThailandPlus กบัผู ้
เดนิทางใหต้ดิตัง้
แอป กอ่นการ
เดนิทาง

3.1 ผูเ้ดนิทางด าเนนิการ
การตดิตัง้แอป ดังนี้
• ดาวนโ์หลดแอปผา่น

AppStore/
PlayStore / Huawei 
app gallery

• กรอกหมายเลข COE 
Refer ID (6 หลัก) ที่
ออกจากระบบ COE

• กรอกหมายเลข COE

5.1 ผูเ้ดนิทางตรวจ
คัดกรองโรคและ
ตรวจแบบ ต.8 กบั
เอกสาร COE ตาม
มาตรการป้องกนัโรค
ตดิเชือ้ COVID-19 

7.1 ผูเ้ดนิทางเขา้สู่

กระบวนการกกัตวั
ตามมาตรการป้องกนั
โรคตดิเชือ้ COVID-
19

ผูเ้ดนิทาง ผูเ้ดนิทาง

หมายเหต ุ: มาตรการป้องกนันี ้จะมขีอบเขตครอบคลมุผู ้
เดนิทางอากาศเทา่น ัน้

ทมีผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนั ThailandPlus

กระทรวงการตา่งประเทศ กรมควบคมุโรค ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง กรมควบคมุโรค

6.1 ตรวจสอบ
เอกสารทีใ่ชใ้นการ
เดนิทางเขา้ประเทศ
ไทยตามมาตรการ
ป้องกนัโรคตดิเชือ้ 
COVID-19

5. ดา่นคดักรอง

*หมาเยเหต ุ: หนังสอื COE : Certificate Of Entry

COE code : LON0001329

4. ตรวจความพรอ้ม
เอกสารของผูเ้ดนิทาง

4.1 ตรวจความถกูตอ้ง
เอกสารของผูเ้ดนิทาง
4.2 ตรวจสอบการ
ตดิตัง้แอปใน Smart 
Phone ของผูเ้ดนิทาง
โดยเปรยีบเทยีบ
หมายเลข COE 
ระหวา่ง เลขบนแอป
พลเิคชนักบัเอกสาร 
COE

COE code : LON0001329

COE no.

+

บรษิทั ทา่อากาศยาน
ไทย จ ากดั
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หวัขอ้การอบรม

1) วธิกีารลงทะเบยีนแอปพลเิคชนั

2) วธิกีารแกไ้ขแอปพลเิคชนั
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ผ ูเ้ดินทางดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั

ThailandPlus ลงในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี

กอ่นเดินทางมายงัประเทศไทย 

ผา่นช่องทางท่ีก าหนด

App store Huawei App 

Gallery

Play store

Topic

1
ThailandPlus

Manual ขัน้ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชนั ThailandPlus

ช่ือแอปพลิเคชนั 

“ThailandPlus”
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชนั ThailandPlus

 หนำ้แรกของแอปพลิเคชนั 
ผูเ้ดินทำงรบัทรำบ

นโยบำยควำมเป็นสว่นตวั
ผ ู้เ ดินทางควร อ่าน

นโยบายความเป็นส่วนตวัในการใช้

บริการอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน

ซ่ึงข ้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันในทำง

กฎหมำยเมื่อท่ำนเขำ้ใชง้ำน โดยแอป

พลิเคชันน้ีเป็นระบบเฝ้าระวังเพ่ือ

รองรับสถานการณ์ฉกุเฉินของ

ประเทศไทย เ ป็นเคร่ืองมือที่ช่วย

รับมือกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ่ 2019 (COVID-19)

เมื่อท่ำนไดอ้่ำนนโยบำย

นี้โดยตลอดและกดปุ่ มยอมรบั ท่าน

ยอมเง่ือนไขการประมวลขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านตามนโยบาย นี้
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชนั ThailandPlus

เปลี่ยนรปู Profile
ป๊อปอพัขออนญุำตกิำร

เขำ้ถึงกำรใชง้ำนกลอ้ง ขอ้ควรระวงั

ในการเปลี่ยนรปู Profile

• กรณีเลือกรปู Profile จำก 

Gallery ตอ้งเลือกรปูหนำ้ตรง 

ถ่ำยไวไ้มเ่กิน 1 เดอืน

• กรณีถ่ำยรปูใหม ่ตอ้งถ่ำยรปู

หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ไมใ่ส่

แว่นกนัแดดสีด ำ (สำมำรถใส่

แว่นสำยตำได)้

 
รปู Profile ที่ใชใ้นแอป
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชนั ThailandPlus

ตวัอย่ำง COE Code จำกเอกสำร 

Certificate of Entry
กรอกขอ้มลู Reference ID 6 หลกั 

และ หมำยเลข COE

ตวัอย่ำงหมำยเลข Reference ID (6 หลกั) 

ที่ถกูสรำ้งขึน้จำกระบบ COE Online

หมายเหต ุ!!

• หมำยเลข Reference ID (6 หลกั) เป็นหมำยเลขเดียวกบัที่ถกูสรำ้งขึน้จำกระบบ 

COE Online กรณีลืมหมำยเลข Reference ID ใหด้รูำยละเอียดสไลดถ์ดัไป

• COE : Certificate Of Entry คือหนง้สือรบัรองว่ำเป็นบคุคลท่ีสำมำรถเดินทำงเขำ้

มำในรำชอำณำจกัรไทยได้

• หำกกรอกขอ้มลูผิด 3 ครัง้จะถกู lock เป็นเวลำ 5 นำที หลงัจำกนัน้จะสำมำรถ

กลบัมำกรอกขอ้มลูไดอี้กครัง้
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กรณีลืมหมายเลข Reference ID จากระบบ COE Online

เขำ้เว็บไซตร์ะบบ COE Online 

www.coethailand.mfa.go.th 
เขำ้ฟังกชัน่ 

“ลืมรหสั 6 หลกั คลิกท่ีน่ี” 
กรอกขอ้มลูเพ่ือขอรหสั 6 หลกั

หมำยเหต ุ: สำมำรถเขำ้ไปดรูำยละเอียดกำรใชง้ำน

ระบบ COE Online ทำง YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=c9KAufUyRJY&

feature=youtu.be 8

https://www.youtube.com/watch?v=c9KAufUyRJY&feature=youtu.be


ขัน้ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชนั ThailandPlus



COE LON0001329

ขออนุญาตเปิด Bluetoothขออนุญาตเปิด GPS   เสร็จสิ้นการลงทะเบียน App พร้อมใช้งาน11

หมำยเลข COE Code ในแอป 

ตอ้งตรงกนักบัหมำยเลขเอกสำร 

COE 
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