มาตรการควบคุม ชาวไต้หวัน และชาวต่า งชาติ ใ นการเดิ น ทางเข้าออกไต้หวัน และมาตรการการ
กัก ตัว เพือสังเกตอาการทีบ้า นพัก อาศัย
1 – เนืองจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายเป็ นวงกว้าง และได้รบั การยืนยันว่าโรคโควิด-19 สามารถ
ติดเชือ' จากคนสูค่ นได้ จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศและใช้มาตรการตรวจคัด
กรองโรคสําหรับชาวไต้หวันและชาวต่างชาติทเดิ
ี นทางมาจากประเทศหรือเขตพืน' ทีทีมีการระบาดรุนแรง ความ
เข้มข้นของมาตรการตรวจโรคขึน' อยู่กบั ประกาศคําแนะนําการเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Health Notices)
ประกาศโดยกรมควบคุมโรคไต้หวัน นอกจากนี' กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศยังประกาศ “สัญญาณ
แจ้งเตือนการเดินทาง (Travel Advice)” เพือเป็ นคําแนะนําให้แก่ชาวไต้หวันทีจะเดินทางไปยังต่างประเทศ

2 – สําหรับชาวไต้หวัน ปกติแล้วไต้หวันจะอ้างอิงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและระดับความอันตราย
โดยรวมของประเทศและพืน' ทีต่าง ๆ ด้วย “ประกาศคําแนะนําการเดินทางไปต่างประเทศ” โดยกรมควบคุมโรค
แห่งไต้หวันและ “สัญญาณแจ้งเตือนการเดินทาง (Travel Advice)” จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ดังต่อไปนี'
(1) “ประกาศคําแนะนําการเดินทางไปต่างประเทศ” : กรมควบคุมโรคไต้หวันได้ตดิ ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคล่าสุด และได้แบ่งสัญญาณแจ้งเตือนการเดินทางออกเป็ น 3 ระดับดังนี'
(a) ระดับที 1 เฝ้ าระวัง : (Watch) เตือนให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันทัวของพืน' ที
(b) ระดับที 2 แจ้งเตือน(Alert) ให้เพิมระดับความระมัดระวังในการป้ องกันขณะอยู่ในพืน' ที
(c) ระดับที 3 เตือนภัย (Warning) : ให้หลีกเลียงการเดินทางไปในพืน' ทีหากไม่จาํ เป็ น
(2) “สัญญาณแจ้งเตือนการเดินทาง (Travel Advice)” โดยสํานักงานเลขานุการกระทรวงการต่างประเทศ : วันที
30 มีนาคม พ.ศ. 2545 กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้จดั ทํา “สัญญาณแจ้งเตือนการเดินทาง (Travel
Advice)” “ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการประกาศสัญญาณเตือนการเดินทางไปต่างประเทศ” จะ
อ้างอิงข้อมูลสถานการณ์เมืองในต่างประเทศของสถานฑูตไต้หวันทีประจําประเทศต่างๆ อาทิเช่น สถานการณ์
การเมือง ความปลอดภัย การก่อการร้าย การรัฐประหาร รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ ในประเทศนัน' ๆ
โดยสัญญาณแจ้งเตือนการเดินทางสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทสัญญาณดังนี'

(a) สัญญาณไฟสีเทา หมายถึง พืน' ทีให้เฝ้ าระวัง
(b) สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง ให้พจิ ารณาความปลอดภัยด้านการเดินทางเป็ นพิเศษ และทบทวนการ
เดินทาง
(c) สัญญาณไฟสีสม้ หมายถึง ควรหลีกเลียงการเดินทางทีไม่จาํ เป็ น
(d) สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง ไม่ควรไปเยือน และควรออกจากพืน' ทีดังกล่าวโดยด่วน
(3) [\ มกราคม ]^\_ นายจวงหยินชิง ผูบ้ ญ
ั ชาการเครือข่ายการแพทย์เพือป้ องกันและควบคุมโรค และนายหง
หมินหนาน แพทย์ดา้ นการป้ องกันโรคได้ไปทีอู่ฮนประเทศจี
ั
นเพือทําการสอบสวนโรคระบาด หลังจากกลับ
ไต้หวันได้ทาํ การแถลงว่าเนืองจากมีผปู้ ่ วยยืนยันทีประเทศไทยและประเทศญีปุ่นโดยไม่มปี ระวัตเิ ดินทางไป
ตลาดฮว๋าหนานในอู่ฮนั จึงเป็ นไปได้ทเชื
ี อ' โรคอาจมีความเสียงการแพร่เชือ' จากคนสู่คน และประกาศว่าจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกในอู่ฮนควรยกระดั
ั
บเตือนภัยคําแนะนําการเดินทางไปต่างประเทศ (Travel
Health Notices)เป็ นระดับที ] (Alert)
(4) เนืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสรุนเเรงขึน' เรือยๆ ทาง “ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค” ยกระดับคําแนะนําการ
เดินทางไปต่างประเทศ (Travel Health Notices) ตามสถานการณ์โรค ก่อนวันที 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้โควิด-[d เป็ น “การระบาดใหญ่ทวโลก”
ั
นัน' ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค
ไต้หวันได้ยกระดับประเทศดังต่อไปนี'เป็ นพื'นทีระดับที 3 ไปก่อนแล้ว ได้แก่ประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกงและมา
เก๊า) ประกาศในวันที (28 มกราคม) ฮ่องกงและมาเก๊า (11 กุมภาพันธ์) เกาหลีใต้ (24 กุมภาพันธ์) อิตาลี (27
กุมภาพันธ์) และอิหร่านในวันที (1 มีนาคม) ตามลําดับ
(5) การแจ้งเตือนทัวโลก : วันที 18 มีนาคมมีการประกาศจาก “ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค" ว่า ตัง' แต่เวลาเทียง
คืนของวันที 19 มีนาคมเป็ นต้นไป ให้ยกระดับคําแนะนําการเดินทางไปต่างสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และ
ประเทศในทวีปโอเชียเนีย (รวมถึงเส้นทางต่อเครืองบิน) เป็ นพืน' ทีระดับที 3 ในขณะเดียวกันกระทรวงการ
ต่างประเทศก็ปรับสัญญาญแจ้งเตือนการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นพืน' ทีสีสม้ (พืน' ทีควรหลีกเลียง
การเดินทางหากไม่จําเป็ น) ประเทศแคนนาดาและ 16 ประเทศในทวิปโอเชียเนียเป็ นพืน' ทีสีแดง (ไม่ควรไป
เยือนและควรรีบออกจากพืน' ทีดังกล่าวโดยด่วน) อีกทัง' ยังปฏิเสธการเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติทไม่
ี มเี อกสาร
การเดินทางทีกําหนดไว้ ผูท้ ได้
ี รบั อนุญาตให้เข้าไต้หวันทุกสัญชาติจกั ต้องกักตัวในทีพักตนเองเพือสังเกต
อาการเป็ นระยะเวลา 14 วัน

3 – มาตรการการตรวจโรคสําหรับชาวไต้หวันและชาวต่างชาติทเดิ
ี นทางเข้าไต้หวัน
(1) ผูเ้ ดินทางทีมาจาก “พืน' ทีระดับที 3” จากประกาศแนะนําการเดินทางไปต่างประเทศทีประกาศโดยศูนย์ควบคุม
โรคระบาดไต้หวันจะต้องกรอก “ใบแถลงสุขภาพและการกักตัวเพือสังเกตอาการทีบ้านพักอาศัย” :
(a) จากสนามบินไปทีพักควรให้เพือนสนิทหรือญาติมารับหรือขับรถยนต์สว่ นตัวหรือโดยสารรถป้ องกันโรค
(รถแท็กซีสนามบิน รถเช่า) หรือโดยสารรถยนต์สว่ นตัวทีจัดหามาเอง นอกจากผูโ้ ดยสารทีจะเดินทางไป
เกาะอืนๆ รอบเกาะไต้หวันและจังหวัดไถตงทีต้องโดยสารด้วยสายการบินหรือเรือโดยสารภายในประเทศ
แล้ว ผูโ้ ดยสารอืนไม่อนุญาตให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ
(b) ในขณะทีโดยสารรถยนต์ เครืองบิน หรือเรือควรต้องแสดง “ใบแถลงสุขภาพและการกักตัวเพือสังเกต
อาการทีบ้านพักอาศัย” และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
(c) กักตัวอยู่ทบ้ี านและห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
(d) ในขณะทีกักตัวเพือสังเกตอาการ ต้องจดบันทึกอุณหภูมริ ่างกายและสภาพร่างกายอย่างละเอียด และต้อง
ให้ความร่วมมือกับการติดตามอาการของหน่วยงานราชการทีจําเป็ น
(2) ผูท้ ไม่
ี ได้มาจากพืน' ทีระดับที 3 ต้องกรอกใบแถลงสุขภาพ ：
(a) เมือเดินทางเข้าไต้หวันในระยะเวลา 14 วันแรก ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครัง' เมือไปสถานทีสาธารณะ
(b) ผูเ้ ดินทางเข้าไต้หวันต้องกรอกข้อมูลสุขภาพตามความจริง และให้ความร่วมมือต่อมาตรการตรวจคัด
กรองโรคและ หากผูใ้ ดปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือ หลบหลีก หรือกรอกข้อมูลอันเป็ นเท็จจะถูกปรับตัง' แต่
10,000 หรือไม่เกิน 150,000 ดอลล่าร์ไต้หวันตามทีกฎหมายกําหนด
(3) วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 “ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค” ประกาศให้ทุกเขตพืน' ทีและประเทศทัวโลกเป็ น
พืน' ทีระดับที 3 โดยให้ชาวต่างชาติทุกคนกรอก “ใบแถลงสุขภาพและการกักตัวเพือสังเกตอาการทีบ้านพัก
อาศัย” อีกทัง' ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบดังต่อไปนี'
(a) ห้ามชาวต่างชาติทงั ' หมดเดินทางเข้าไต้หวัน ยกเว้นผูม้ ใี บถินทีอยู่ในไต้หวัน (ARC) เอกสารทางการทูต
เอกสารทางธุรกิจ และผูข้ ออนุญาตเป็ นกรณีพเิ ศษ ผูท้ ได้
ี รบั การอนุ มตั เิ ข้าไต้หวันจะต้องกักตัวอยู่ทพั
ี ก
เพือสังเกตอาการเป็ นระยะเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางเข้าเมืองจะมีหน่วยงานทีเกียวข้องคอยจัดหาที
พัก กําหนดขอบเขตในการสัญจร และมาตรการต่างๆในสถานทีทํางาน

(b) ชาวต่างชาติทใช้
ี ฟรีวซี ่า หรือ วีซ่าชัวคราว (Visitor Visa) หรือ วีซ่าพํานัก (Resident Visa) จะต้องมี
เอกสารระบุขา้ งต้น และให้พนักงานเจ้าหน้าทีของด่านตรวจคนเข้าเมืองมีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้
ชาวต่างชาติดงั กล่าวเดินทางเข้ามาในไต้หวัน กรณีผใู้ ช้เอกสารอนุญาตให้เข้าไต้หวันเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึง
ออกโดยสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย (สํานักงานฯ) หรือ ใบถินทีอยู่ใน
ไต้หวัน (ARC) ทียังไม่หมดอายุ หรือบัตรนักการทูต ให้พนักงานเจ้าหน้าทีของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก่อนอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาในไต้หวัน
ี ทราบว่าเอกสารทีตนถือครองอยู่นัน' เป็ นเอกสารสามารถขอเข้าไต้หวันเป็ นกรณีพเิ ศษ
(c) ชาวต่างชาติทไม่
หรือไม่ สามารถขอเอกสารอนุญาตให้เข้าไต้หวันเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึงออกโดยสํานักงานฯ ก่อนการเดินทาง
(d) สํานักงานฯ จะรับคําร้องขอเอกสารอนุญาตให้เข้าไต้หวันเป็ นกรณีพเิ ศษ นอกจากเหตุการณ์ทระบุ
ี ขา้ งต้น
ยังรวมถึงเหตุการณ์สําคัญเร่งด่วนด้านมนุษยธรรม และกรณีได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการไต้หวัน
ซึงมีความจําเป็ นเร่งด่วนจักต้องเข้าไต้หวัน
(e) ผูต้ อ้ งการใบอนุญาตเข้าเมืองเป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการนําหลักฐานความจําเป็ นประกอบการยืน
คําร้องอนุญาตเข้าเมืองต่อสถานฑูตไต้หวันประจําต่างประเทศแล้ว ยังสามารถเดินทางพร้อมนําเอกสาร
หลักฐานทีเกียวข้องด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าทีจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูต้ รวจสอบ หาก
คุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์กจ็ ะอนุ ญาตให้เข้าเมืองได้

