
ขออนุญาตประชาสัมพันธ ์

เว็บไซต์ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณมีีความจำเป็นอย่างยิ่ง)  

 

จากสถานการณ์โควิคในปัจจุบัน เพื่อลดจำนวนการติดและแพรเ่ชื้อ โควิด 19 โดยการควบคุมการเดินทางของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเสีย่งสูง และความเสีย่งสูงมากท่ัวประเทศ เพื่อจึงขอ ให้ประชาชนดำเนินการลงทะเบียนแจ้งข้อมลู

ส่วนบุคคล, เวลา, และบรเิวณสานท่ี ท่ีต้องการเดินทางไปในกรณีมคีวามจำเป็นอย่างยิ่ง ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

โดยจะมีรูปแบบการใช้งาน 2 กรณ ี

 กรณีที่ 1: ให้ประชาชนใช้ลงทะเบยีนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมคีวามจำเป็นอย่างยิ่ง) 

 กรณีที่ 2: เมื่อประชาชนถูกร้องขอตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบยีนจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

  



กรณีที่ 1: ให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) 

ขั้นตอนท่ี 1: เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/ หรือ QR code ด้านล่าง ซึ่งจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ลงทะเบียนเพื่อขอ

อนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2: เลือกปุ่ม “กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง” เพื่อเริ่มตน้กรอกข้อมูลการเดินทาง

 

 

Figure 1: QR Code for covid-19.in.th 

ตวัอย่างหนา้เว็บไซต์ (mobile) 

ตวัอย่างหนา้เว็บไซต์ (desktop) 

https://covid-19.in.th/


ขั้นตอนท่ี 3: หน้าลงทะเบียนจะปรากฏขึ้นตามรูปด้านล่าง 

 

ขั้นตอนท่ี 4: กรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ตามความเป็นจริง โดยแตล่ะช่องมีความหมายตามตารางด้านลา่ง 

ช่องข้อมูล คำอธิบาย หมายเหต ุ

ช่ือ ช่ือตัว (ภาษาไทย) *ต้องกรอก 

นามสกลุ ช่ือสกุล (ภาษาไทย) *ต้องกรอก 

เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก * ต้องกรอก 
** พิมพ์ตัวเลข 13 โดยไม่ต้องมีขดีคั่น 

เบอร์ติดต่อ หมายเลยโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้ * พิมพ์ตัวเลข 10 ไมต่้องมีขีดคั่น 
** สามารถปล่อยว่างได ้

เดินทางจาก เลือกจังหวัด, เมือง/เขต, ตำบล/แขวง 
ของสถานท่ี ที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน - 
ตอนนี ้

*ต้องกรอก 

(ไมจ่ำเป็นต้องเป็นที่อยู่จริงตาม
ทะเบียนบ้าน) 

สถานท่ีปลายทาง (1) เลือกจังหวัด, เมือง/เขต, ตำบล/แขวง 
ของสถานท่ี ที่ท่านต้องการเดินทางไป 

*ต้องกรอก 

สถานท่ีปลายทาง (2) เลือกจังหวัด, เมือง/เขต, ตำบล/แขวง 
ของสถานท่ี ที่ท่านต้องการเดินทางไป 

* สามารถปล่อยว่างได ้

สถานท่ีปลายทาง (3) เลือกจังหวัด, เมือง/เขต, ตำบล/แขวง 
ของสถานท่ี ที่ท่านต้องการเดินทางไป 

* สามารถปล่อยว่างได ้

เวลาออกเดินทาง เวลาทีท่่านตั้งใจจะเดินทางออกจากที่
อยู่ในปัจจุบนั - ตอนนี้ 

 



เวลาที่คาดว่าจะกลบั เวลาทีท่่านตั้งใจจะเดินกลับถึงทีอ่ยู่ใน
ปัจจุบนั – ตอนนี ้

ถ้ากรณไีม่ได้เดินทางกลับสถานท่ีอยู่ใน
ปัจจุบนั ให้กรอกเวลาที่ท่านคาดว่า
จะกลับถึงเคหสถานปลายทางสำหรับ
วันนี ้
** โดยท่ี “เวลาที่คาดว่าจะกลับ”
จะต้องอยู่หลัง “เวลาออกเดินทาง” 
เสมอไม่งั้นจะไมส่ามารถ บันทึกข้อมูล
ได ้

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในที่ท่านต้องการเดิน  

 

ตัวอย่าง 

 

5. หลังจากกรอกข้อมูลบนหนา้ลงเทียบเรียบร้อย ให้กดปุม่ “ยืนยัน” (สีน้ำเงิน)

 



6. หน้าจอจะเปลีย่นเป็นรูปแบบตรวจสอบ (preview mode) เพื่อให้ทา่นเช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม ่

 

> ให้กด “แก้ไข” ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล 

> ให้กด “บันทึก” (ปุ่มสีเขียว) เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบ  

*** ต้องกด ไม่งั้นระบบยังไม่ได้บันทึกข้อมูลที่ท่าน กรอก *** 

7. ระบบจะแสดงหน้าสรุปการบันทึกข้อมูลตามตัวอย่างด้านล่าง 

 



 

*** ขอ ให้ท่าน ถ่ายรูป หรือ capture screen หน้าสรุปบันทึกการลงทะเบียน 

พร้อม QR code เพื่อไว้เป็นหลักฐานในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐร้องขอการ

ตรวจสอบการลงทะเบียน *** 
 

--- จบ ข้ันตอน การใช้งาน กรณีที่ 1: ให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) --- 

 

  



กรณีที่ 2: เมื่อประชาชนถูกร้องขอตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

ขั้นตอนท่ี 1: แสดงหลักฐานการลงทะเบียนที่มี QR code ที่ได้บันทึกภาพ หรือ capture screen ไว้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

 

ขั้นตอนท่ี 2: เจ้าหน้าท่ีรัฐจะเห็นขอ้มูลตามตัวอย่างด้านล่าง พร้อมกบัอาจจะขอตรวจบตัรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 

--- จบ ข้ันตอน การใช้งาน กรณีที่ 2: เมื่อประชาชนถูกร้องขอตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ --- 

 

  

Scan QR code 



คำถามที่พบบ่อย 

คำถาม: ถ้าไปกันหลายคนในบ้านต้องกรอกทุกคนไหม ? 

ตอบ: ต้องกรอกทุกคนครับ เพราะเจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกตรวจได้ทุกคน 

 

คำถาม: ถ้าลืม ถ่ายรูป หรือ Capture screen ไว้เป็นหลังฐาน ทำยังไง ?  

ตอบ: ลงทะเบียนใหม่ไดเ้ลยครับ 

 

คำถาม: ถ้าต้องการไปมากกว่า 3 สถานที่ ลงทะเบียนยังไง ? 

ตอบ: ใหล้งทะเบียนหลายรอบครบั แล้วให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตามสถานท่ีที่เราจะไปครับ เช่น เดินทางจากบ้าน ไป สถานท่ี

ปลายทาง(1),  สถานท่ีปลายทาง(2),  สถานท่ีปลายทาง(3),  สถานท่ีปลายทาง(4),  และ สถานท่ีปลายทาง(5)  โดยทีท่ั้งหมดอยู่

คละเขตกัน ให้บันทึก  

- รอบแรกเป็น บ้าน -> สถานท่ีปลายทาง(1) -> สถานท่ีปลายทาง(2) -> สถานท่ีปลายทาง(3)    

- รอบสองเป็น บ้าน -> สถานท่ีปลายทาง(4) -> สถานท่ีปลายทาง(5) 

ถ้าเจอเจ้าหน้าทีร่ะหว่างทางไปให ้ให้เช็ค QR code ที่มสีถานท่ีนั้นครบั 

 

คำถาม: ถ้าเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ scan QR code แล้วพบว่าไม่มขี้อมูล (ขึน้แบบด้านล่าง) ทำยังไง ?  

 

ตอบ: ลงทะเบียนใหม่ครับ ระบบจะ reset ทุกวัน ดังนั้น QR ของวันก่อนหน้าจะไม่มีข้อมูลครับ หรือ อาจจะเกดิ ERROR บน

ระบบ 

 



 

 

 

 

 

 

 


