มาตรการปองกันโรคสําหรับผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19
1 ผูมีสัญชาติไทย
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- อาจมีใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
4). เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
5). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง

2 ผูมีเหตุยกเวน หรือไดรับอนุญาตดวยความจําเปน
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
3). แผนการเดินทางในประเทศ ที่เเนนอน ชัดเจน ติดตามตัวได
4). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
4). คุมตัว สังเกตตามเเผนทีก
่ าํ หนด
5). เดินทางโดยพาหนะทีจ
่ ด
ั เตรียมไวตามแผนการเดินทางเทานัน
้
*กอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร :
ตรวจหาโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทาง
กําหนด โดยรับผิดชอบคาใชจายเอง
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3 บุคคลในคณะทูต ตลอดจนคูสมรส บิดา มารดา หรือบุตร
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยืนยันไมติดโควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
- หนังสือรับรอง หรือหลักประกัน เพือ
่ รับรองคาใชจา ยดานสุขภาพครอบคลุมโควิด-19
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). เขารับการกักกันไมนอยกวา 14 วัน
4). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง
*กอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร :
ตรวจหาโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกําหนด
โดยรับผิดชอบคาใชจายเอง

4 ผูขนสงสินคาตามความจําเปน
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

1). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือการเเสดงการขนสงสินคา
(ระบุจุดจอด / เวลาเขา-ออก / ชื่อ - สกุล / สถานที่ ที่ติดตอได)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). จอดยานพาหนะ ณ จุดที่กําหนด , ใชระบบติดตามตามที่กําหนด
4). ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด
5). เมื่อเสร็จภารกิจแลวใหเดินทางออกจากราชอาณาจักรทันที
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5 ผูควบคุมยานพาหนะที่ตองเขาประเทศ

มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

5.1 กรณีทางอากาศทีไ่ มมฐ
ี านปฏิบต
ั ก
ิ ารในประเทศไทย
1). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือการเเสดงเปนเจาหนาที่ประจํายานพาหนะ
(ระบุเวลาเขา-ออก ชัดเจน)
- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
2). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
4). เขารับการกักกัน ณ สถานที่ที่กําหนด
5). กรณีอยูในราชอาณาจักรเกิน 48 ชั่วโมง ใหมีการตรวจหา
โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง

5.2 กรณีทางอากาศทีม
่ ฐ
ี านปฏิบต
ั ก
ิ ารในประเทศไทย
1). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือการเเสดงเปนเจาหนาที่ประจํายานพาหนะ
(ระบุเวลาเขา-ออก ชัดเจน)
- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
2). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
4). กรณีปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจครัง
้ เเรก ใชใบรับรองเเพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19
(ไมเกิน 72 ชม.กอนการเดินทาง)
5). เฝาระวังอาการทางเดินหายใจเเละวัดไขกอ
 นเขาปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจทุกครัง
้
6). กรณีที่เจาหนาที่ไมไดลงจากเครื่องบินหรือลงไมเกิน 12 ชม.
เเละไดสวมชุดปองกัน (PPE) ใหเขารับการกักกันตามกําหนด
7). กรณีีที่เจาหนาที่ไมไดลงจากเครื่องบินหรือลงไมเกิน 12 ชม.
เเละไมไดสวมชุดปองกัน (PPE) หรือเจาหนาที่ลงจากเครื่องบิน
เกิน 12 ชม. ใหเขารับการกักกันตามกําหนด
8). เจาของยานพาหนะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการกักกัน
9). กรณีที่พบวาเจาหนาที่ปวยเปนโรคโควิด-19 เจาของยานพาหนะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
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6 ผูไมมีสัญชาติไทยซึ่งเปนคูสมรส บิดามารดาหรือบุตรของผูมีสัญชาติไทย
7 คนตางดาวซึ่งมีใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตลอดจนคูสมรสเเละบุตร
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
4). เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
5). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง

- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)

- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)
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8 ผูไ มมส
ี ญ
ั ชาติไทยซึง
่ มีใบอนุญาตทํางานตลอดจนคูส
 มรสเเละบุตร
หรือเเรงงานตางดาวทีไ่ ดรบ
ั อนุญาตจากทางราชการ
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

8.1 ผูไ มมส
ี ญ
ั ชาติไทย ซึง
่ มีใบอนุญาตทํางาน ตลอดจนคูส
 มรสเเละบุตร
1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด - 19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
- กรรมธรรมประกันภัยทีค
่ รอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอ
 ยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
4). เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
5). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง

8.2 แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- เอกสารยืนยันวาผูเดินทางมีนายจางใหนําคนตางดาวเขามาทํางาน
รับรองโดยกระทรวงเเรงงาน
- เอกสารยืนยันวานายจางสามารถรับผิดชอบคาใชจายดานสุขภาพ
หรือรักษาพยาบาลครอบคลุมโควิด-19
- เอกสารยืนยันวานายจาง มียานพาหนะมารับไปยังสถานทีก
่ ก
ั กัน
โดยมีกาํ หนดเวลาเเนนอน
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). เดินทางโดยยานพาหนะของนายจางเทานั้น
4). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
5). เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
6). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง

อางอิงจาก แนบทายคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

สํานักงานการบินพลเรือนเเหงประเทศไทย
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9 ผูไ มมส
ี ญ
ั ชาติไทยซึง
่ เปนนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน นานาชาติ ตํารวจตระเวนชายแดน

มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

9.1 นักเรียน นักศึกษา เอกชน นานาชาติ
รวมถึงบิดา มารดา ผูป
 กครอง

9.1 นักเรียน นักศึกษา เอกชน นานาชาติ
รวมถึงบิดา มารดา ผูป
 กครอง

1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
- หลักฐานแผนการเดินทางไปยังสถานที่กักกัน
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). เดินทางโดยยานพาหนะที่กําหนด
4). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
5). เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
6). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง
*กอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร :
ตรวจหาโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกําหนด
โดยรับผิดชอบคาใชจายเอง
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เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19
9 ผูไ มมส
ี ญ
ั ชาติไทยซึง
่ เปนนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน นานาชาติ ตํารวจตระเวนชายแดน

มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร
9.2 นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาของรัฐ

9.2 นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาของรัฐ
9.3 นักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- เอกสารยืนยันวาหนวยงานสามารถรับผิดชอบคาใชจายดานสุขภาพ
หรือรักษาพยาบาล ครอบคลุมโควิด-19
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
- หลักฐานแผนการเดินทางไปยังสถานที่กักกัน
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1).
2).
3).
4).
5).
6).

คัดกรอง (Entry Screening)
ยื่นเอกสาร
เดินทางโดยยานพาหนะตามที่กําหนด
ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR

9.3 นักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1).
2).
3).
4).

คัดกรอง (Entry Screening)
ยื่นเอกสาร
เดินทางโดยยานพาหนะตามที่กําหนด
เขารับการกักตัว ไมนอยกวา 14 วัน
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10 ผูไมมีสัญชาติไทยที่เขามารักษาพยาบาลในประเทศไทยและผูติดตามไมเกิน 3 คน
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly หรือตามสภาพการเคลื่อนยายผุูปวยทางการเเพทย
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
-เอกสารหลักประกันวาสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล
เเละคาใชจา ยอืน
่ ใดทัง
้ หมด
- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
-เอกสารหรือหนังสือรับรองความจําเปนในการรักษาพยาบาล รวมถึงใหสถาน
พยาบาลดังกลาว ยืนยันการรับผูเ ดินทางเเละกักตัว 14 วัน
-กรณีผูติดตามที่ไมไดเดินทางมาพรอมกัน ใหมีเอกสารยืนยันการกักตัว 14 วัน
ในสถานพยาบาลดังกลาว
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). เดินทางโดยยานพาหนะของสถานพบาบาลเทานั้น
4). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
5). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 3 ครั้ง
6). กรณีรักษาพยาบาลไมครบ 14 วัน ใหกักกันตอจนครบ
*กอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร :
ตรวจหาโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกําหนด
โดยรับผิดชอบคาใชจายเอง
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11 ผูไ มมส
ี ญ
ั ชาติไทย เขามาดวยขอตกลงพิเศษ

(โดยเฉพาะกับประเทศทีไ่ ทยจะทําขอตกลงพิเศษดวย)
มาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหวางอยูในราชอาณาจักร

11.1 ระยะยาว
1). หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ใชระบบติดตาม ตามที่กําหนด
4). เขารับการกักกัน ไมนอยกวา 14 วัน
5). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน 2 ครั้ง

*กอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร :
ตรวจหาโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกําหนด
โดยรับผิดชอบคาใชจายเอง

11.2 ระยะสัน
้
1). งดเดินทางออกนอกประเทศตนทาง 14 วัน
หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไมนอยกวา 14 วัน
2). เอกสารเพื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได (COE)
- ใบรับรองแพทย Fit to Fly
- ใบรับรองแพทยยน
ื ยันไมตด
ิ โควิด-19 (ไมเกิน 72 ชม. กอนการเดินทาง)
- กรรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
(วงเงินไมนอยกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ)
- แผนการเดินทางในประเทศ ที่เเนนอน ชัดเจน ติดตามตัวได
3). การคัดกรองจากประเทศตนทาง (Exit Screening)

1). คัดกรอง (Entry Screening)
2). ยื่นเอกสาร
3). ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
4). ถูกคุมตัวไวสง
ั เกตตามเเผนทีก
่ าํ หนด
5). เดินทางโดยยานพาหนะทีจ
่ ด
ั เตรียมไวให
6). เดินทางโดยยานพาหนะทีห
่ นวยงานของผูเ ดินทางเสนอ
*กอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร :
ตรวจหาโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกําหนด
โดยรับผิดชอบคาใชจายเอง
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลมาตรการ

ขอมูลเอกสารเเละการขอหนังสือรับรอง (COE )

การเดินทางเขาประเทศไทย

ของบุคลที่ไดรับยกเวนเเตละประเภท
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ขอมูลการขอหนังสือรับรองโดยกระทรวงเเรงงาน

ขอมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝาระวังโรค

สำหรับเเรงงานตางดาวเเละนายจางหรือผูไดรับอนุญาต

เเละสถานที่กักกัน

ใหนำคนตางดาวเขามาทำงานในประเทศไทย

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนยปฏิบัติการรองรับสถานการณแพรระบาดของโควิด-19
กระทรวงเเรงงาน

1422 / 1667 / 1426

1506
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