วิธีการใช้งาน
แอปพลิเคชัน

ThailandPlus
นำเสนอโดย
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (องค์กำรมหำชน)
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ั เคลือ
ื้ COVID-19 สาหร ับผูเ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจ ักรไทย กรณีมโี ทรศพท์
มาตรการป้องก ันโรคติดเชอ
่ นที่

กระบวนการ

เตรียมการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจ ักรไทย

มาตรการเมือ
่ เดินทางมาถึงในราชอาณาจ ักรไทย

1. ผูเ้ ดินทางยืน
่
เอกสารขอ
อนุญาต

4. ตรวจความพร้อม
เอกสารของผูเ้ ดินทาง

2. ออกเอกสาร
อนุญาต

3. ผูเ้ ดินทางติดตงแอป
ั้
ThailandPlus

5. ด่านค ัดกรอง

6. ตรวจเอกสารทีใ่ ช ้
ในการเดินทาง

่ ระบวนการ
7. เข้าสูก
การก ักต ัว

5.1 ผู ้เดินทางตรวจ
คัดกรองโรคและ
ตรวจแบบ ต.8 กับ
เอกสาร COE ตาม
มาตรการป้ องกันโรค
้ COVID-19
ติดเชือ

6.1 ตรวจสอบ
เอกสารทีใ่ ช ้ในการ
เดินทางเข ้าประเทศ
ไทยตามมาตรการ
้
ป้ องกันโรคติดเชือ
COVID-19

7.1 ผู ้เดินทางเข ้าสู่
กระบวนการกักตัว
ตามมาตรการป้ องกัน
้ COVIDโรคติดเชือ
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COE code : LON0001329

- ตรวจลงตรา
- ออกหนังสือ
COE*

+

COE code : LON0001329

+

COE no.

COE no.
*หมาเยเหตุ : หนังสือ COE : Certificate Of Entry

กิจกรรมทีต
่ อ
้ ง
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

1.1 แจ ้งความ
ประสงค์ขอเดิน
ทางเข ้ามาใน
ราชอาณาจักร
ไทย

ผูเ้ ดินทาง

2.1 ออกหนังสือ
COE ผ่านระบบ
Online
่ สารและ
2.2 สือ
ประชาสัมพันธ์การ
ติดตัง้ แอปพลิเคชัน
ThailandPlus กับผู ้
เดินทางให ้ติดตัง้
แอป ก่อนการ
เดินทาง
กระทรวงการต่างประเทศ

3.1 ผู ้เดินทางดาเนินการ
การติดตัง้ แอป ดังนี้
•
ดาวน์โหลดแอปผ่าน
AppStore/
PlayStore / Huawei
app gallery
•
กรอกหมายเลข COE
Refer ID (6 หลัก) ที่
ออกจากระบบ COE
•
กรอกหมายเลข COE
ผูเ้ ดินทาง

4.1 ตรวจความถูกต ้อง
เอกสารของผู ้เดินทาง
4.2 ตรวจสอบการ
ติดตัง้ แอปใน Smart
Phone ของผู ้เดินทาง
โดยเปรียบเทียบ
หมายเลข COE
ระหว่าง เลขบนแอป
พลิเคชันกับเอกสาร
COE
บริษ ัท ท่าอากาศยาน
ไทย จาก ัด

ั ThailandPlus
ทีมผูพ
้ ัฒนาแอปพลิเคชน

กรมควบคุมโรค

สาน ักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ : มาตรการป้องก ันนี้ จะมีขอบเขตครอบคลุมผู ้
เดินทางอากาศเท่านน
ั้
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ห ัวข้อการอบรม
ั
1) วิธก
ี ารลงทะเบียนแอปพลิเคชน
ั
2) วิธก
ี ารแก้ไขแอปพลิเคชน
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Topic

1

ThailandPlus
Manual

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThailandPlus
ผูเ้ ดินทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ThailandPlus ลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย
ผ่านช่องทางที่กาหนด

ชื่อแอปพลิเคชัน

“ThailandPlus”
App store

Huawei App
Gallery

Play store
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThailandPlus

 หน้ำแรกของแอปพลิเคชัน 

ผูเ้ ดินทำงรับทรำบ
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
ผู้เ ดิ นท างควรอ่ า น
นโยบายความเป็ นส่วนตัวในการใช้
บริ การอย่า งรอบคอบก่อนใช้ง าน
ซึ่ ง ข้อ ตกลงนี้ จ ะมี ผ ลผูก พั น ในทำง
กฎหมำยเมื่อท่ำนเข้ำใช้งำน โดยแอป
พลิ เ คชัน นี้ เป็ นระบบเฝ้าระวัง เพื่ อ
รองรับ สถานการณ์ ฉ กุ เฉิ น ของ
ประเทศไทย เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ย
รับมือกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
เมื่อท่ำนได้อ่ำนนโยบำย
นี้โ ดยตลอดและกดปุ่มยอมรับ ท่ า น
ยอมเงื่อนไขการประมวลข้อมูลส่วน
บ ุคคลของท่านตามนโยบาย นี้
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThailandPlus

 เปลี่ยนรูป Profile



ป๊อปอัพขออนุญำติกำร
เข้ำถึงกำรใช้งำนกล้อง



รูป Profile ที่ใช้ในแอป

ข้อควรระวัง
ในการเปลี่ยนรูป Profile
• กรณีเลือกรูป Profile จำก
Gallery ต้องเลือกรูปหน้ำตรง
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 เดือน
• กรณีถ่ำยรูปใหม่ ต้องถ่ำยรูป
หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่
แว่นกันแดดสีดำ (สำมำรถใส่
แว่นสำยตำได้)
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThailandPlus



ตัวอย่ำง COE Code จำกเอกสำร
Certificate of Entry



กรอกข้อมูล Reference ID 6 หลัก
และ หมำยเลข COE

724591

LON0001329

ตัวอย่ำงหมำยเลข Reference ID (6 หลัก)
ที่ถกู สร้ำงขึน้ จำกระบบ COE Online
หมายเหต ุ !!
• หมำยเลข Reference ID (6 หลัก) เป็ นหมำยเลขเดียวกับที่ถกู สร้ำงขึน้ จำกระบบ
COE Online กรณีลืมหมำยเลข Reference ID ให้ดรู ำยละเอียดสไลด์ถดั ไป
• COE : Certificate Of Entry คือหน้งสือรับรองว่ำเป็ นบุคคลที่สำมำรถเดินทำงเข้ำ
มำในรำชอำณำจักรไทยได้
• หำกกรอกข้อมูลผิด 3 ครัง้ จะถูก lock เป็ นเวลำ 5 นำที หลังจำกนัน้ จะสำมำรถ
กลับมำกรอกข้อมูลได้อีกครัง้
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กรณีลืมหมายเลข Reference ID จากระบบ COE Online

 www.coethailand.mfa.go.th

เข้ำเว็บไซต์ระบบ COE Online



เข้ำฟั งกชัน่
“ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่”



กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัส 6 หลัก

หมำยเหตุ : สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดกำรใช้งำน
ระบบ COE Online ทำง YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=c9KAufUyRJY&
feature=youtu.be
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThailandPlus

 ขออนุญาตเปิด GPS ขออนุญาตเปิด Bluetooth  เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

11 App พร้อมใช้งาน
COE LON0001329

หมำยเลข COE Code ในแอป
ต้องตรงกันกับหมำยเลขเอกสำร
COE
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ขัน้ ตอนการแก้ไขแอปพลิเคชัน ThailandPlus

10

Topic

2

ThailandPlus
Edit
Function

ขัน้ ตอนการแก้ไขแอปพลิเคชัน ThailandPlus เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
ผูเ้ ดินทาง
1. เตรียมเอกสาร COE
และเปิ ดแอป
ThailandPlus

เจ้าหน้าที่ AOT
2. ตรวจความถูกต ้อง
1. หมายเลข COE เทียบกับแอป
ThailandPlus ต ้องตรงกัน
2. รูปโปรไฟล์ต ้องเป็ นรูปหน ้าตรงไม่สวม
หมวก/แว่นตากันแดด (แว่นสายตาสวมได ้)

3.ข ้อมูลตรง
ตามทีก
่ าหนด

ตรง

ไม่ตรง
3.1.1 การแก ้ไข
ั Setting
1. เข ้าฟั งก์ชน
2. เลือกเมนู Reset the
software
3. กดสแกน QR code
ทีเ่ จ ้าหน ้าที่ AOT ออก
4. แก ้ไขข ้อมูลในแอป
ThailandPlus ให ้
ถูกต ้อง
5. กลับไปให ้เจ ้าหน ้าที่
AOT ตรวจสอบอีกครัง้

ด่านค ัดกรอง

3.1 ออก QR code ผ่าน iPad*
ั
ให ้กับผู ้เดินทางเพือ
่ เข ้าฟั งก์ชน
Reset the software
*เฉพาะ iPad เครือ
่ งทีไ่ ด ้
ิ ธิล
สท
์ งแอป QR Code การ
Reset เท่านัน
้

3.2 ผู ้เดินทางเข ้ารับ
ตรวจคัดกรองโรค ตาม
มาตรการป้ องกันโรคติด
ื้ COVID-19 ของ
เชอ
ไทย

3.2.1 ผู ้เดินทางเข ้าสู่
ขัน
้ ตอนการขอเข ้า
ประเทศไทยในขัน
้ ตอน
ถัดไป
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูล COE กับแอปพลิเคชัน ThailandPlus

 ผูเ้ ดินทำงเปิ ดแอป

 เปิ ดเอกสำร COE

หมำยเลขต้องตรงกัน
COE LON0001329

รูปโปรไฟล์ตอ้ งเป็ นรูปหน้ำตรง
ไม่สวมหมวก/แว่นตำกันแดด

*หากพบว่าจุดหนึง่ จุดใด
หรือทัง้ สองจุดไม่เป็ นไป
ตามทีก
่ าหนด ให ้ผู ้เดินทาง
ดาเนินการแก ้ไขข ้อมูล
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วิธีคืนการตัง้ ค่าซอฟต์แวร์ สาหรับเจ้าหน้าที่
AOT ออก QR Code สำหรับเข้ำฟั งก์ชนั Reset ข้อมูล



หน้ำแรกของแอป
ThailandPlus Staff



ใส่หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ประจำตัว จะได้รบั
หมำยเลข OTP ทำง SMS

Compatible Hardware: IPad ท ุกรนุ่



กรอกหมำยเลข OTP ที่
ได้รบั เพื่อยืนยันตัวตน

 กดเพื่อสร้ำง QR Code QR Code จำกเจ้ำหน้ำที่

1234

AOT จะต้องส่งรำยชือ่ เจ้ำหน้ำที่และเบอร์
โทรศัพท์ที่สำมำรถใช้ระบุตวั ตนมำขึน้
ทะเบียนรับสิทธิ์กบั สพร. เท่ำนัน้ (ขัน้ ตอนนี่
จำเป็ นต้องเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต)

หำกใม่ได้ลงทะเบียนหมำยเลขโทรศัพท์
ไว้กบั ทำง สพร. จะไม่ได้รับหมำยเลข
ลงทะเบียน (ขัน้ ตอนนีจ้ ำเป็ นต้อง
เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต)

สำมำรถกดปุ่ ม Generate QR Code เพื่อ
สร้ำง QR Code ได้ตลอด (ขัน้ ตอนนีไ้ ม่
จำเป็ นต้องเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต)

QR Code มีอำยุ 10 วินำทีเท่ำนัน้
1 QR ใช้สำหรับกำร Reset 1 ครั้ง
(ขัน้ ตอนนีไ่ ม่จำเป็ นต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต) 13

วิธีคืนการตัง้ ค่าซอฟต์แวร์ สาหรับผูเ้ ดินทาง
ใช้งำนฟั งก์ชนั Reset ข้อมูล



กด Setting



เลือกเมนู
Reset the software



ผูเ้ ดินทำงทำกำรสแกน
QR Code จำกเจ้ำหน้ำที่
(จำกขัน้ ตอน 5)

 ยืนยันกำรแก้ไขข้อมูล 

ล้ำงข้อมูลสำเร็จ ผูเ้ ดินทำง
เริ่มต้นลงทะเบียนใช้งำนแอป
ใหม่

COE LON0001329
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Thank You
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (องค์กำรมหำชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization)
Website : www.dga.or.th, https://thailandplus.in.th
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