
มาตรการควบคมุชาวไต้หวนัและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าออกไต้หวนัและมาตรการการ

กกัตวัเพื�อสงัเกตอาการที�บ้านพกัอาศยั 

 

1 – เนื�องจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 แพร่กระจายเป็นวงกวา้ง และไดร้บัการยนืยนัว่าโรคโควดิ-19 สามารถ
ตดิเชื'อจากคนสูค่นได ้จงึจาํเป็นตอ้งมมีาตรการควบคุมการเดนิทางเขา้ออกประเทศและใชม้าตรการตรวจคดั
กรองโรคสาํหรบัชาวไตห้วนัและชาวต่างชาตทิี�เดนิทางมาจากประเทศหรอืเขตพื'นที�ที�มกีารระบาดรุนแรง ความ
เขม้ขน้ของมาตรการตรวจโรคขึ'นอยู่กบัประกาศคาํแนะนําการเดนิทางไปต่างประเทศ (Travel Health Notices) 
ประกาศโดยกรมควบคุมโรคไตห้วนั นอกจากนี' กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศยงัประกาศ “สญัญาณ
แจง้เตอืนการเดนิทาง (Travel Advice)” เพื�อเป็นคาํแนะนําใหแ้ก่ชาวไตห้วนัที�จะเดนิทางไปยงัต่างประเทศ 

 

2 – สาํหรบัชาวไตห้วนั ปกตแิลว้ไตห้วนัจะอา้งองิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและระดบัความอนัตราย
โดยรวมของประเทศและพื'นที�ต่าง ๆ ดว้ย “ประกาศคําแนะนําการเดนิทางไปต่างประเทศ” โดยกรมควบคุมโรค
แห่งไตห้วนัและ “สญัญาณแจง้เตอืนการเดนิทาง (Travel Advice)” จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
ดงัต่อไปนี' 

(1) “ประกาศคาํแนะนําการเดนิทางไปต่างประเทศ” : กรมควบคุมโรคไตห้วนัไดต้ดิตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคล่าสุด และไดแ้บ่งสญัญาณแจง้เตอืนการเดนิทางออกเป็น 3 ระดบัดงันี' 

(a) ระดบัที� 1 เฝ้าระวงั : (Watch) เตอืนใหป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทั �วของพื'นที� 

(b) ระดบัที� 2 แจง้เตอืน(Alert) ใหเ้พิ�มระดบัความระมดัระวงัในการป้องกนัขณะอยู่ในพื'นที� 

(c) ระดบัที� 3 เตอืนภยั (Warning) : ใหห้ลกีเลี�ยงการเดนิทางไปในพื'นที�หากไม่จาํเป็น 

(2) “สญัญาณแจง้เตอืนการเดนิทาง (Travel Advice)” โดยสาํนกังานเลขานุการกระทรวงการต่างประเทศ : วนัที� 
30 มนีาคม พ.ศ. 2545 กระทรวงการต่างประเทศไตห้วนัไดจ้ดัทาํ “สญัญาณแจง้เตอืนการเดนิทาง (Travel 
Advice)” “ระเบยีบกระทรวงการต่างประเทศว่าดว้ยการประกาศสญัญาณเตอืนการเดนิทางไปต่างประเทศ” จะ
อา้งองิขอ้มลูสถานการณ์เมอืงในต่างประเทศของสถานฑตูไตห้วนัที�ประจําประเทศต่างๆ อาทเิช่น สถานการณ์
การเมอืง ความปลอดภยั การก่อการรา้ย การรฐัประหาร รวมถงึสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ ในประเทศนั 'นๆ 
โดยสญัญาณแจง้เตอืนการเดนิทางสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทสญัญาณดงันี' 



 

(a) สญัญาณไฟสเีทา หมายถงึ พื'นที�ใหเ้ฝ้าระวงั 

(b) สญัญาณไฟสเีหลอืง หมายถงึ ใหพ้จิารณาความปลอดภยัดา้นการเดนิทางเป็นพเิศษ และทบทวนการ
เดนิทาง 

(c) สญัญาณไฟสสีม้ หมายถงึ ควรหลกีเลี�ยงการเดนิทางที�ไม่จาํเป็น 

(d) สญัญาณไฟสแีดง หมายถงึ ไม่ควรไปเยอืน และควรออกจากพื'นที�ดงักล่าวโดยด่วน 

(3) [\ มกราคม ]^\_ นายจวงหยนิชงิ ผูบ้ญัชาการเครอืขา่ยการแพทยเ์พื�อป้องกนัและควบคุมโรค และนายหง
หมิ�นหนาน แพทยด์า้นการป้องกนัโรคไดไ้ปที�อู่ฮั �นประเทศจนีเพื�อทําการสอบสวนโรคระบาด หลงัจากกลบั
ไตห้วนัไดท้าํการแถลงว่าเนื�องจากมผีูป่้วยยนืยนัที�ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่นโดยไม่มปีระวตัเิดนิทางไป
ตลาดฮว๋าหนานในอู่ฮั �น จงึเป็นไปไดท้ี�เชื'อโรคอาจมคีวามเสี�ยงการแพร่เชื'อจากคนสู่คน  และประกาศว่าจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกในอู่ฮั �นควรยกระดบัเตอืนภยัคาํแนะนําการเดนิทางไปต่างประเทศ (Travel 
Health Notices)เป็นระดบัที� ] (Alert) 

(4) เนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรสัรุนเเรงขึ'นเรื�อยๆ ทาง “ศูนยบ์ญัชาการควบคุมโรค” ยกระดบัคําแนะนําการ
เดนิทางไปต่างประเทศ (Travel Health Notices) ตามสถานการณ์โรค ก่อนวนัที� 11 มนีาคม พ.ศ. 2563 
องคก์ารอนามยัโลกจะประกาศใหโ้ควดิ-[d เป็น “การระบาดใหญ่ทั �วโลก” นั 'น ศูนยบ์ญัชาการควบคุมโรค
ไตห้วนัไดย้กระดบัประเทศดงัต่อไปนี'เป็นพื'นที�ระดบัที� 3 ไปก่อนแลว้ ไดแ้ก่ประเทศจนี (ไม่รวมฮ่องกงและมา
เก๊า) ประกาศในวนัที� (28 มกราคม) ฮ่องกงและมาเก๊า (11 กุมภาพนัธ)์ เกาหลใีต ้(24 กุมภาพนัธ)์ อติาล ี(27 
กุมภาพนัธ)์ และอหิร่านในวนัที� (1 มนีาคม) ตามลําดบั 

(5) การแจง้เตอืนทั �วโลก : วนัที� 18 มนีาคมมกีารประกาศจาก “ศูนยบ์ญัชาการควบคุมโรค" ว่า ตั 'งแต่เวลาเที�ยง
คนืของวนัที� 19 มนีาคมเป็นตน้ไป ใหย้กระดบัคาํแนะนําการเดนิทางไปต่างสหรฐัอเมรกิา แคนนาดา และ
ประเทศในทวปีโอเชยีเนีย (รวมถงึเสน้ทางต่อเครื�องบนิ) เป็นพื'นที�ระดบัที� 3 ในขณะเดยีวกนักระทรวงการ
ต่างประเทศกป็รบัสญัญาญแจง้เตอืนการเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นพื'นที�สสีม้ (พื'นที�ควรหลกีเลี�ยง
การเดนิทางหากไม่จําเป็น) ประเทศแคนนาดาและ 16 ประเทศในทวปิโอเชยีเนียเป็นพื'นที�สแีดง (ไม่ควรไป
เยอืนและควรรบีออกจากพื'นที�ดงักล่าวโดยด่วน) อกีทั 'งยงัปฏเิสธการเขา้ไตห้วนัของชาวต่างชาตทิี�ไม่มเีอกสาร
การเดนิทางที�กําหนดไว ้ผูท้ี�ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไตห้วนัทุกสญัชาตจิกัตอ้งกกัตวัในที�พกัตนเองเพื�อสงัเกต
อาการเป็นระยะเวลา 14 วนั 



3 – มาตรการการตรวจโรคสาํหรบัชาวไตห้วนัและชาวต่างชาตทิี�เดนิทางเขา้ไตห้วนั 

(1) ผูเ้ดนิทางที�มาจาก “พื'นที�ระดบัที� 3” จากประกาศแนะนําการเดนิทางไปต่างประเทศที�ประกาศโดยศูนยค์วบคุม
โรคระบาดไตห้วนัจะตอ้งกรอก “ใบแถลงสุขภาพและการกกัตวัเพื�อสงัเกตอาการที�บา้นพกัอาศยั” : 

(a) จากสนามบนิไปที�พกัควรใหเ้พื�อนสนิทหรอืญาตมิารบัหรอืขบัรถยนตส์ว่นตวัหรอืโดยสารรถป้องกนัโรค 
(รถแทก็ซี�สนามบนิ รถเช่า) หรอืโดยสารรถยนตส์ว่นตวัที�จดัหามาเอง นอกจากผูโ้ดยสารที�จะเดนิทางไป
เกาะอื�นๆ รอบเกาะไตห้วนัและจงัหวดัไถตงที�ตอ้งโดยสารดว้ยสายการบนิหรอืเรอืโดยสารภายในประเทศ
แลว้ ผูโ้ดยสารอื�นไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถโดยสารสาธารณะ 

(b) ในขณะที�โดยสารรถยนต ์เครื�องบนิ หรอืเรอืควรต้องแสดง “ใบแถลงสุขภาพและการกกัตวัเพื�อสงัเกต
อาการที�บา้นพกัอาศยั” และสวมหน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

(c) กกัตวัอยู่ที�บา้นและหา้มเดนิทางออกนอกประเทศ 

(d) ในขณะที�กกัตวัเพื�อสงัเกตอาการ ตอ้งจดบนัทกึอุณหภูมร่ิางกายและสภาพร่างกายอย่างละเอยีด และตอ้ง
ใหค้วามร่วมมอืกบัการตดิตามอาการของหน่วยงานราชการที�จําเป็น 

(2) ผูท้ี�ไม่ไดม้าจากพื'นที�ระดบัที� 3 ตอ้งกรอกใบแถลงสุขภาพ ： 

(a) เมื�อเดนิทางเขา้ไตห้วนัในระยะเวลา 14 วนัแรก ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทุกครั 'งเมื�อไปสถานที�สาธารณะ 

(b) ผูเ้ดนิทางเขา้ไตห้วนัตอ้งกรอกขอ้มลูสุขภาพตามความจรงิ และใหค้วามร่วมมอืต่อมาตรการตรวจคดั
กรองโรคและ หากผูใ้ดปฏเิสธไม่ใหค้วามร่วมมอื หลบหลกี หรอืกรอกขอ้มลูอนัเป็นเทจ็จะถูกปรบัตั 'งแต่ 
10,000 หรอืไม่เกนิ 150,000 ดอลล่ารไ์ตห้วนัตามที�กฎหมายกําหนด 

(3) วนัที� 19 มนีาคม พ.ศ. 2563 “ศูนยบ์ญัชาการควบคุมโรค” ประกาศใหทุ้กเขตพื'นที�และประเทศทั �วโลกเป็น
พื'นที�ระดบัที� 3 โดยใหช้าวต่างชาตทุิกคนกรอก “ใบแถลงสุขภาพและการกกัตวัเพื�อสงัเกตอาการที�บา้นพกั
อาศยั” อกีทั 'งตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบดงัต่อไปนี' 

(a) หา้มชาวต่างชาตทิั 'งหมดเดนิทางเขา้ไตห้วนั ยกเวน้ผูม้ใีบถิ�นที�อยู่ในไตห้วนั (ARC) เอกสารทางการทตู 
เอกสารทางธุรกจิ และผูข้ออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ ผูท้ี�ไดร้บัการอนุมตัเิขา้ไตห้วนัจะตอ้งกกัตวัอยู่ที�พกั
เพื�อสงัเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วนั หลงัจากเดนิทางเขา้เมอืงจะมหีน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งคอยจดัหาที�
พกั กําหนดขอบเขตในการสญัจร และมาตรการต่างๆในสถานที�ทํางาน 



(b) ชาวต่างชาตทิี�ใชฟ้รวีซ่ีา หรอื วซ่ีาชั �วคราว (Visitor Visa) หรอื วซี่าพาํนกั (Resident Visa) จะตอ้งมี
เอกสารระบุขา้งตน้ และใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ของด่านตรวจคนเขา้เมอืงมอีํานาจพจิารณาอนุญาตให้
ชาวต่างชาตดิงักล่าวเดนิทางเขา้มาในไตห้วนั กรณีผูใ้ชเ้อกสารอนุญาตใหเ้ขา้ไตห้วนัเป็นกรณีพเิศษ ซึ�ง
ออกโดยสํานกังานเศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเป ประจําประเทศไทย (สาํนกังานฯ) หรอื ใบถิ�นที�อยู่ใน
ไตห้วนั (ARC) ที�ยงัไม่หมดอายุ หรอืบตัรนกัการทตู ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ของด่านตรวจคนเขา้เมอืง
ตรวจสอบเอกสารดงักล่าวก่อนอนุญาตใหบุ้คคลดงักล่าวเดนิทางเขา้มาในไตห้วนั 

(c) ชาวต่างชาตทิี�ไม่ทราบว่าเอกสารที�ตนถอืครองอยู่นั 'นเป็นเอกสารสามารถขอเขา้ไตห้วนัเป็นกรณีพเิศษ
หรอืไม่ สามารถขอเอกสารอนุญาตใหเ้ขา้ไตห้วนัเป็นกรณีพเิศษ ซึ�งออกโดยสาํนกังานฯ ก่อนการเดนิทาง 

(d) สาํนกังานฯ จะรบัคาํรอ้งขอเอกสารอนุญาตใหเ้ขา้ไต้หวนัเป็นกรณีพเิศษ นอกจากเหตุการณ์ที�ระบุขา้งตน้ 
ยงัรวมถงึเหตุการณ์สําคญัเร่งด่วนดา้นมนุษยธรรม และกรณีไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการไตห้วนั 
ซึ�งมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนจกัตอ้งเขา้ไตห้วนั 

(e) ผูต้อ้งการใบอนุญาตเขา้เมอืงเป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการนําหลกัฐานความจําเป็นประกอบการยื�น
คาํรอ้งอนุญาตเขา้เมอืงต่อสถานฑตูไตห้วนัประจําต่างประเทศแลว้ ยงัสามารถเดนิทางพรอ้มนําเอกสาร
หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งดว้ยตนเอง โดยเจา้หน้าที�จากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้รวจสอบ หาก
คุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์จ็ะอนุญาตใหเ้ขา้เมอืงได ้


