
 
 
 
 

 

เอกสารในการเตรยีมยื่นส าหรบัการเขา้พกัในพื้นทีก่นักนัโรค
แห่งรฐัทางเลอืก Alternative State Quarantine (ASQ) 
For Two or More Thai Citizens Travelling Together / ส ำหรบัคนไทย 

รายการเอกสารทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้เป็นเพยีงขอ้มูลทีต้่องยื่นในเบื้องต้นเท่านัน้ โดยอาจมกีารขอเอกสาร
เพิม่เตมิเพื่อประกอบการพจิารณา ซึ่งอาจแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละกรณีโดยไมม่กีารแจง้ล่วงหน้า 
โปรดตดิต่อ สถานทูตหรอืสถานกงสุลไทยใกลท้่าน เพื่อสอบถามรายการเอกสาร ในกรณทีีต้่องยื่น
เพิม่เตมิ 

1. Flight details or eTicket / ตัว๋เครื่องบนิ  
2. Copy of passport / ส าเนาหนังสอืเดนิทาง  
3. Copy of Thai identification card (if available) / ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนไทย (ถ้าม)ี 
4. Signed Pre-arrival Screening Form / ใบคดักรองสุขภาพเบื้องต้น  
5. Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand (entry permission letter) / หนังสอื

รบัรองในการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
6. FIT to FLY letter / ใบรบัรองสุขภาพก่อนการบนิ 

7. Medical certification letter / COVID-19 test result (if available) / ใบรบัรองผลการตรวจ
สุขภาพ หรอื ผลการตรวจโควดิ-19 

8. Marriage certificate (in cases where husband and wife wish to stay together)  / ใบ
ทะเบยีนสมรส (กรณีสามแีละภรรยาประสงคเ์ขา้พกัดว้ยกนั) 

9. Copy of visa to enter Thailand (in caseS where one spouse is a foreigner) / ส าเนาการ
ตรวจลงตราอนุมตัเิขา้ประเทศบนหน้าพาสปอรต์ (กรณทีีคู่่สมรสทีเ่ดนิทางมาพรอ้มกนัเป็น
ชาวต่างชาต)ิ 

10. Letter of consent to quarantine in Alternative State Quarantine for 15 days / หนังสอื
การยนิยอมทีจ่ะเขา้รบัการกกักนัในพืน้ทีก่นักนัโรคแห่งรฐัทางเลอืก เป็นเวลา 15 วนัเมื่อ
เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย (หนังสอืยนิยอมในการเขา้พกั ASQ) 

11. Letter of consent to accept to pay the expenses to quarantine in Alternative State 

Quarantine for 15 days / หนงัสอืรบัรองว่าจะไม่เรยีกรอ้งค่าใชจ้่ายหรอืสทิธต่ิาง ๆในโครงการ
พืน้ทีก่กักนัโรคแหง่รฐัทางเลอืก 15 วนั (หนังสอืปฎเิสธ SQ) 
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12. Letter of consent to travel across the border or province to quarantine in Alternative 

State Quarantine for 15 days / หนังสอืรบัรองการยา้ยขา้มเขตเพื่อเขา้ในพืน้ทีก่กักนัโรคแหง่
รฐัทางเลอืก 15 วนั (ใชใ้นกรณีทีต้่องเดนิทางขา้มจงัหวดัหรอืยา้ยการกกัตวัจากต่างจงัหวดัมา
กกัตวัยงักรุงเทพ) 

13. Address after quarantine (the next destination you will visit after you finish state 

quarantine) / ทีอ่ยู่หลงัจากการกกัตวัครบ 15 วนั 

14. Letter of consent to quarantine in alternative state quarantine for 15 days for children 

under 18 years old / หนังสอืการยนิยอมทีจ่ะเขา้รบัการกกักนัในพืน้ทีก่นักนัโรคแห่งรฐั
ทางเลอืก เป็นเวลา 15 วนัส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี (ใชทุ้กกรณีทีม่เีดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี แม้
มผีูป้กครองดูแล) 

15. Hotel confirmation letter / หนงัสอืยนืยนัการเขา้พกัจากโรงแรม 

16. Indemnity record (for communicable disease control) / ใบบนัทกึความคุม้ครองส าหรบัการ
ควบคุมโรคตดิต่อ 

 

หมายเหตุ : กรุณายื่นเอกสารตามที่ระบุในขอ้ 1 และ 2 ใหก้บัทางโรมแรม เพื่อใหก้ารส ารองหอ้งพกัของคุณเสรจ็สมบูรณ์ เอกสารหมายเลข 
1-13 เป็นเอกสารที่ทางผู้เข้าพักจะต้องเตรียมและน าส่งทางสถานฑูตไทยในประเทศนัน้ๆ และทางสถานฑูตจะน าส่งทาง
กระทรวงการต่างประเทศในการอนุญาตส าหรบัการเดนิทางและเอกสารทัง้หมดน้ีจ าเป็นต้องน าส่งใหท้างโรงแรมก่อนวนัเข้าพกั 
เอกสารหมายเลข 14-16 ทางโรงแรมจะท าการจดัเตรยีมไว ้ทัง้น้ีทางผูเ้ขา้พกัจ าเป็นต้องกรอกแล้วน าส่งทางโรงแรมในวนัเขา้พกั 
เอกสารทัง้หมดน้ีอ้างองิจากประกาศทางสถานฑูตไทยในต่างประเทศ การทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมและกระทรวง
สาธารณสุข ทัง้น้ีผูเ้ขา้พกัต้องตรวจสอบความถูกต้องอกีครัง้ตามประกาศของกระทรวงขา้งต้นและด าเนินการด้วยตนเอง 

 

 


