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มาตรการการเข(าราชอาณาจักรในป1จจุบัน (1-30 มิถุนายน 2565)
ตามคำส่ัง ศบค. แนวปฏิบัติ ฉ. 26

Vaccinated
Partially or  

Unvaccinated
ผู3มีเหตุยกเว3น

หลักฐานการลงทะเบียนและพาสปอร5ต หรือ
เอกสารอ่ืนๆ เช<น border pass 

√ √ √

ประกันสุขภาพ √ √ -

Vaccine Certificate √ - √

ผลตรวจ ATK/RT-PCR - √
(กรณีไม<มีผลตรวจ เข^ารับ

การตรวจ pro-ATK ก<อน

เข^าราชอาณาจักร)

-
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ผลการคัดกรองผู.เดินทาง ณ ท5าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1 – 12 มิถุนายน 2565 รวม

ผู2เดินทางต8างชาติ 177,324

ได#รับวัคซีนครบตามเกณฑ3 176,646

มีผลตรวจ RT-PCR หรือ Pro-ATK 678

ผู2เดินทางชาวไทย 50,536

ได#รับวัคซีนครบตามเกณฑ3หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือ Pro-ATK 50,514

ไมDมีวัคซีนหรือผลการตรวจ RT-PCR หรือ Pro-ATK 22 (0.04%) 

รวม 227,860

แหล$งข'อมูล กองด$านควบคุมโรคติดต$อระหว$างประเทศและกักกันโรค
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ศบค. อนุมัติมาตรการการเข(าราชอาณาจักร เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565

• ยกเว%นการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ท้ังชาวไทยและต?างชาติ

• ผู%เดินทางแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจเช้ือ ก?อนเดินทาง

• ให%ดำเนินการสุ?มตรวจผู%เดินทาง (หากสุ?มแล%วผู%เดินทางไม?มีเอกสารรับรองใดๆ จะดำเนินการตรวจ 
pro-ATK ท่ีสนามบิน) จนกว?าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน

• คงระบบ และเปล่ียนหน%าท่ี Thailand Pass สำหรับโรคโควิด-19 เพ่ือให%ผู%เดินทางใช%แจ%งรายงาน 
กรณีมีอาการต%องสงสัยโรคติดต?ออันตราย และโรคติดต?อท่ีต%องรายงานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข

4



มาตรการ ป`จจุบัน 1 ก.ค. 65

1. Thailand Pass และ 
CoE

คนไทย: ไม<ต^องลงทะเบียน TP แต<ต^องตรวจ
คัดกรอง ท่ีด<านตรวจคนเข^าเมือง

ต<างชาต:ิ ลงทะเบียน TP หรือ CoE

ยกเว^นการลงทะเบียน TP หรือ CoE ของคน
ต<างชาติ 

ขอให̂สำแดงเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อ

แบบต<าง ๆ โดยให̂มีการสุ<มตรวจเอกสาร ณ ช<อง
ทางเข^าออกระหว<างประเทศ

2. การคัดกรองเม่ือเดินทาง
ถึงประเทศไทย

คัดกรองอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจ 
ณ ช<องทางเข^าออกระหว<างประเทศ 

(สนามบิน หรือจุดผ<านแดนถาวรทางบก 

หรือด<านทางน้ำ) 

ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ  ณ ช<อง
ทางเข^าออกระหว<างประเทศ 

3. เงินประกันสุขภาพ กำหนดเงินประกันสุขภาพ 10,000 USD ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน (ส<งเสริมการซื้อ
ประกัน) 

ข2อเสนอเพื่อผ8อนคลายมาตรการปOองกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข2าประเทศ 5



Procedure in July 2022

Before Departure
• Airlines must check either vaccination certificate or test report before 

check-in.
• Updated accredited vaccine in June 2022: 13 types of vaccines
• Both digital and hard copies are accepted
• The following test reports are accepted: ATK, Antigen Test, Nucleic Acid Test (NAT), 

LAMP, or PCR.
• “BLOOD tests” reports such as Antibody, IgM, and IgG are not accepted.

• TP and insurance are not required.
• By practice: Airlines must always report Port Health in advance if they 

know their passengers neither hold vaccination certificates nor test 
reports. In addition, airlines must escort these passengers to do the lab test 
ATK upon arrival. The test costs 200 THB and must be borne by the 
passengers.



Procedure in July 2022





Light



Criteria for Airline Check

y





Unaccompanied Minor

• Children under 18 years of age can travel as unaccompanied minor 
(UMNR) if They have 

1. received one dose of vaccination or 
2. negative RT-PCR or Pro-ATK (within 72 hours before departure)



Procedure in July 2022

Arrival
• Port Health will randomly check the document on arrival at concourses C, 

E, F, and G. 
• A high rate of missed document flights will be raked
• Focus random on those airlines
• New route flight
• Only Non-Thai passenger
• Officer checks vaccine in TP system (see demo)

=> The Port Health will notify the airlines in advance that they will perform the 
check on arrival. The selected airlines must submit the passenger manifest to 
Port Health at porthealth_bkk@mail.ddc.go.th before arrival.

mailto:porthealth_bkk@mail.ddc.go.th


Procedure in July 2022

Arrival
• Service lab tests at Port Health (pro-ATK or PCR) will be easy, but the 

airline must manage the positive case.
• Pro-ATK cost 200 THB – 20 minutes
• RT-PCR costs 1,500 THB – 2 hours
• Eligible for arrival or transfer passenger (not departure)



CAAT NOTAM for COVID-19 effective July 2022



CAAT NOTAM for COVID-19 effective July 2022



CAAT Circular for Yellow Fever effective July 2022



https://thaihealthpass.com for Yellow fever
Effective as of 01JUL2022

https://thaihealthpass.com/


https://thaihealthpass.com for Yellow fever

https://thaihealthpass.com/


Health Declaration Form (T.8) for Yellow Fever

Thai citizen = No 
Expired
Crews = No Expired



Port Health and Quarantine Function

• Station counter for Random Check Vaccine or Lab certificate from the 
passenger by two types

-at Con C/E/F/G for general inspection
-at the gate for advanced notice flight

• Reduce counters to 2 counters
• Need Poster Port Health at the counter
• No stamp or sticker except airline crews 
• Thermoscan camera will be moved to an area in front of Immigration 

and be connected to the monitor room. 



2 counters per concourse

Port Health

Port 
Health



Crew Arrival Formality 

• Thailand Base Crew such as Thai Airways/ Bangkok Airways/ Thai 
Smile Airways etc.
• Will no longer require to submit GenDec to Port Health.
• Can process to immigration directly after disembarkation.

• Oversea Base Crew will have two choices. 
• To expedite the arrival process, three additional counters (for six 

officers) will be set up at areas D3 and D7 for crews and YF screening 
with vaccination.



Oversea Base Crew 

Original Formality Expedite Formality



Oversea Base Crew 
Original Formality Expedite Formality



Aircraft Disinfection



Aircraft Disinfection Form

 

 
 

Special cleaning and disinfection with non-corrosive and non- 
flammable disinfectant by 

[ ] Wiping into 36 touch points in the aircraft 

[ ] Spraying in the aircraft 
Disinfectant:  Chemical Name: .......................................................................................................................... 

 
Trade Name: ................................................................................................................................ 

 
Airline: 

 
Flight Number: 

Aircraft Reg.: 

Aircraft Type: 

Date and Time: 

 
Disinfection  Duration:  ..............................hr...........................minutes 

Performed by company: 

 

Sign and Seal: ............................................................................................... 

 
Aircraft Disinfection Certificate 

 
For 

 
[����������]  ����PUI  of  COVID-19 from  all destinations 
[    ] Positive RT-PCR of COVID-19 from all destinations 
 

                 MAR 2022 



Flight Irregularity

• In the case of AOG, to comply with Thailand’s entry requirements, all 
transit and transfer passengers will have to be escorted to the Port Health 
office on the arrival floor for the vaccination or lab test check; otherwise, 
the passenger cannot disembark BKK. 
• If the passengers do not have a valid document to enter Thailand, a pro-

ATK will have to be done. 



Con D arrival parking reserve only Pre-check flight
(Must provide Manifest to Port Health)

(Long & Medium Haul)



Monkeypox Screening Flight

• Screening by providing Health Beware Card (4 languages)
• Local transmission countries defined by EOC DDC for Monkeypox
• Keep manifest for these flights for further tracing



นิยามผู(ป*วย
ฝ-ดาษวานร

สำหรับเฝOาระวัง 

ณ ด8านควบคุมโรคติดต8อ

ระหว8างประเทศ
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*ประเทศท่ีมีการระบาดของโรคฝIดาษวานรในประเทศ (local transmission)

Note : Update weekly
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Temperature Screening of Direct Flight 
(optional)
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Health Beware Card with QR code
English and Thai
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Health Beware Card with QR code
French and Spain
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Health Beware Card Providing
Both Passengers and Crews
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Monkeypox Screening Flight at BKK

/UK /France



Masking

• Mandatory for staff
• Voluntary for passenger



Questions


