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Q&A โครงการพเิศษการรบัการฉีดวคัซนีโควดิ-19 อย่างวางใจ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางมาจากตา่งประเทศทีพ่ านกั(อาศยั)เกนิก าหน

ดเวลา 

หน่วยงานจดัโครงการ: 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงกระทรวงมหาดไทย(ฝ่ายตา่งประเทศและบงัคบัใช ้

กฎหมาย) 

วนัทีแ่กไ้ข: 10 ธ.ค. 2021 

Q1:ฉนัเป็นผูเ้ดนิทางมาจากตา่งประเทศทีพ่ านกั(อาศยั)เกนิก า

หนดเวลา ไม่ทราบวา่ฉนัจะนดัจองรบัการฉีดวคัซนีโควดิ-

19ไดอ้ย่างไร? 

A:ผูเ้ดนิทางมาจากต่างประเทศทีพ่ านัก(อาศยั)เกนิก าหนดเวลา(รวมช

าวตา่งชาต ิชาวจนีแผ่นดนิใหญ่ ฮ่องกง 

มาเกา๊หรอืประชาชนทีไ่ม่มทีะเบยีนบา้นในไตห้วนั) 

โปรดพจิารณารบัการฉีดวคัซนีตามวธิตีอ่ไปนี:้ 

๑. ผูท้ีไ่ม่มเีอกสารแสดงตน :นบัแตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 

ใหท้ าการตดิตอ่สอบถามไดท้ีอ่งคก์รไม่แสวงผลก าไร(เอนจโีอ)เ

อกชนเชน่ สภาพระสงัฆราชคาทอลกิเขตไตห้วนั(Chinese 

Regional Bishops' 

Conference),สมาคมมุสลมิจนี(Chinese Muslim 

Association),สมาคมเพือ่การพฒันาสงัคมอย่างย ัง่ยนืสาธาร

ณรฐัจนีเป็นตน้(สามารถตรวจสอบคน้หาไดจ้ากเว็บไซตข์องส านักงา

นตรวจคนเขา้เมอืงคอื：

https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/28815

6/) ท าการ “ลงทะเบยีนนัดจองการฉีดวคัซนีโควดิ-19” 

หลงัจากน้ันเมือ่ไดร้บัแจง้ตามก าหนดเวลา ใหน้ าหนังสอืเดนิทาง 

บตัรถิน่ทีอ่ยู่(ARC)หรอืเอกสารอืน่ทีส่ามารถยนืยนัตวัตนได ้

ไปยงัสถานพยาบาลตามทีเ่ทศบาลนคร เขต(เมอืง)ก าหนด 

หรอืสถานทีอ่ืน่ตามการก าหนดเพือ่รบัการฉีดวคัซนี 

๒.ผูท้ีม่เีอกสารแสดงตน:สามารถถอืเอกสารแสดงตนเชน่บตัรถิ่
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นทีอ่ยู่(ARC)หรอืบตัรประกนัสุขภาพ 

ใบแสดงหมายเลขประจ าตวั หนงัสอืเดนิทางเป็นตน้ 

ไปตดิตอ่โดยตรงกบัสถานีฉีดวคัซนีหรอืสถานพยาบาลตามการก า

หนดของเทศบาลนคร เขต (เมอืง)เพือ่รบัการฉีดวคัซนี 

Q2: ขอ้ความ “ไม่ใชเ้พือ่อา้งองิในการตรวจสอบลงโทษ

“ ตามวธิดี าเนินการของโครงการพเิศษนี้ 

หมายความวา่อย่างไร? 

A:หมายถงึรายชือ่ผูร้บัการฉีดวคัซนีทีม่อบโดยส านักงานพฒันาก าลงัแ

รงงานกระทรวงแรงงาน 

หรอืองคก์รศาสนาและเอนจโีอจะใชเ้พือ่การลงทะเบยีนบนัทกึกา

รฉีดวคัซนีของสถานพยาบาลเท่านัน้ 

ไม่ใชใ้นการอา้งองิเพือ่ท าการลงโทษในภายหลงั 

ขอใหท้า่นรบัการฉีดวคัซนีไดอ้ย่างวางใจ 

เพือ่เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัตนเอง 

Q3: ขอ้ความ “ไม่ควบคมุ

“ ตามวธิดี าเนินการของโครงการพเิศษนี้ 

หมายความวา่อย่างไร? 

A: หมายถงึผูท้ีท่ าการมอบตวัดว้ยตนเอง 

เมือ่รบัการฉีดวคัซนีโควดิ-19เข็มที ่1แลว้ และ 

ท าการเดนิทางกลบัประเทศภายใน 6 เดอืน 

หลังสายการบินระหว่างประเทศทั้งสองฝา่ย(กลับสู่)เปิดท าการบินตา

มก าหนดเวลาให้ยกเลิกก าหนดเวลาการควบคมุหา้ม(ไมอ่นญุาต)เดิ

นทางเขา้ไตห้วนั 

Q4:ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการพเิศษนบัยอ้นหลงัเร ิม่ใชต้ ัง้

แตว่นัที ่3 ธ.ค. 2021 จนถงึวนัที ่31 ม.ค. 2022 

จะมกีารขยายเวลาอกีไหม? 

A:ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันจดัท าโครงการน้ีโดยสนองรับต

ามแผนงานของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดปอดอักเสบรนุแร
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ง(CECC) 

ระยะเวลาด าเนินการของโครงการพิเศษนับย้อนหลังเริ่มใช้ตั้งแต่วั

นที่ 3 ธ.ค. 2021จนถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2022 

โดยจะมกีารปรบัเปลีย่นระยะเวลาการด าเนินการ 

ตามความตอ้งการของนโยบายการปอ้งกันโรคของศนูยบ์ญัชาการ

ควบคมุโรค 

โปรดเฝ้าติดตามข้อมูลตามการประกาศของทางส านักงานตรวจคน

เข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง 

Q5: หากหนงัสอืเดนิทาง 

บตัรถิน่ทีอ่ยู่(ARC)ของฉนัลว้นหมดอายุและสูญหาย 

อกีท ัง้ไม่มเีอกสารอืน่ทีส่ามารถใชแ้สดงตนได ้

ฉนัยงัจะยงัสามารถขอท าการนดัจองฉีดวคัซนีไดไ้หม? 

A: ได ้

ขอให้ท่านท าการตดิตอ่ลงทะเบยีนขอ้มลูสว่นบคุคลกบัองคก์รศาส

นาหรอืเอนจโีอ 

หลังจากน้ันองค์กรดังกล่าวจะท าการยืนยันข้อมูลรายชื่อกับทางส า

นักงานฯว่าถูกต้องหรือไม่ หากเป็นผู้ที่ไม่มีเลขประจ าตัว 

ทางส านักงานฯจะเป็นผู้จัดท าให้ 

เมื่อถึงเวลาตามการแจ้งขององค์กรศาสนาหรือเอนจีโอ 

ให้ท่านไปยังสถานพยาบาลตามทีเ่ทศบาลนคร 

เขต(เมอืง)ก าหนดหรอืสถานทีอ่ืน่ตามการก าหนดเพือ่รบัการฉดีวคั

ซีน 

Q6: องคก์รศาสนาหรอืเอนจโีอ 

จะท าการชว่ยเหลอืใหผู้ท้ีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศ 

ทีพ่ านกั(อาศยั)เกนิก าหนดเวลา 

รบัการฉีดวคัซนีไดอ้ย่างไร? 

A: 

ท่านสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่เข้าข่ายตามลักษณะให้ท าการติด
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ต่อสอบถามได้ที่องคก์รไม่แสวงผลก าไร(เอนจีโอ)เอกชนเช่น 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกเขตไต้หวัน(Chinese Regional 

Bishops' Conference),สมาคมมุสลิมจีน(Chinese Muslim 

Association),สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืนสาธารณรัฐจี

นเป็นต้น 

(สามารถตรวจสอบคน้หารายชื่อองค์กรที่ก าหนดได้จากเว็บไซต์ข

องส านักงานตรวจคนเข้าเมืองคือ： 

https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/) 

ท าการลงทะเบียนนัดจองการฉีดวัคซีน 

หากองค์กรเอกชนทีท่า่นสงักดัอยูต่อ้งการชว่ยประชาสมัพนัธโ์ครง

การพเิศษนีแ้ละท าการจดัการเกีย่วกบัการลงทะเบยีนนดัจองใหก้บั

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยตามลกัษณะ 

กรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางส านักงานพฒันาก าลงัแรงงานกระทร

วงแรงงาน หรอืส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

พรอ้มแจง้ชอ่งทางเพือ่ใช้ในการตดิตอ่ดว้ย 

Q7:ผูท้ีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศทีพ่ านกั(อาศยั)เกนิก าหนดเ

วลา หากท าการนดัจองฉีดวคัซนี 

โดยไม่ผ่านองคก์รศาสนาหรอืเอนจโีอ 

สามารถไปรบัการฉีดวคัซนีทีส่ถานพยาบาลโดยตรงไดไ้หม? 

A: ได ้

แต่สถานพยาบาลยังตงต้องขอใหห้น่วยเฉพาะกิจส านักงานตรวจค

นเข้าเมืองช่วยเหลือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล 

หากเป็นผู้ที่ไม่มีเลขประจ าตัว 

จะมหีน่วยเฉพาะกิจเป็นผู้จัดท าหมายเลขประจ าตัวให้ 

ขอแนะน าใหท้่านตดิตอ่ตดิตอ่สอบถามโดยตรงกบัองค์กรไมแ่สวง

ผลก าไร(เอนจโีอ)เอกชนเช่น 

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกเขตไตห้วนั(Chinese Regional 

Bishops' Conference),สมาคมมสุลมิจนี(Chinese Muslim 
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Association),สมาคมเพือ่การพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืนสาธารณรฐัจี

นเป็นตน้ 

(สามารถตรวจสอบคน้หารายชื่อองค์กรที่ก าหนดได้จากเว็บไซต์ข

องส านักงานตรวจคนเข้าเมืองคือ： 

https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/) 

ท าการลงทะเบยีนนดัจองฉดีวคัซนีลว่งหน้า 

หลกีเลี่ยงการไปยงัสถานทีโ่ดยตรง 

เพราะตอ้งเสยีเวลานานมากในการตรวจสอบตวัยนืยันสถานะบคุค

ล 

Q8:สถานพยาบาลมกีารจดับรกิารล่ามแปลภาษาในสถานทีห่

รอืไม่? 

A: สถานพยาบาลไมไ่ดม้กีารจดับคุคลากรลา่มผูเ้ชีย่วชาญประจ าอยู่ 

หน่วยเฉพาะกิจของทางส านักงานฯจะพิจารณาตามความจ าเป็นข

องสถานพยาบาล 

ช่วยจัดหาบุคลากรล่ามบริการโดยวิธีแปลออนไลน์(ในสถานที่) 

หรอืตดิตอ่สายตรงแรงงานสอบถามรอ้งเรยีน 1955 

ของกระทรวงแรงงาน 

เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืในการแปลภาษาทางโทรศพัท ์

Q9:ฉนัจะสามารถรบัขอ้มูลข่าวสารหรอืสอบถามเกีย่วกบัโครงก

ารพเิศษนี้โดยอาศยัชอ่งทางใดไดบ้า้ง? 

A:เกี่ยวกับการแก้ไขปรบัปรงุขอ้มลูโครงการพเิศษนีจ้ะด าเนนิการเป็

นประจ าผา่น 

“เวบ็ไซตส์ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงกระทรวงมหาดไทย” 

(มีเวอร์ชั่นหลายภาษา เว็บไซต์：

http://www.immigration.gov.tw/) สามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้ 

นอกจากน้ีสามารถสอบถามยงัหนว่ยเฉพาะกจิ, ศนูย์บรกิารในนคร 

เขต(เมอืง)ของทางส านกังานฯ 

และสายตรงแรงงานสอบถามรอ้งเรยีน 1955 
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ของกระทรวงแรงงาน (บริการหลายภาษา) 

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมากย่ิงขึ้นได้ 

Q10: การระบุ “ไม่ตรวจสอบลงโทษ” ตามโครงการพเิศษนี้ 

รายละเอยีดโดยรวมคอือะไร? 

A: 

ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผูท้ีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศทีพ่ านั

ก(อาศัย)เกนิก าหนดเวลาซึง่ท าการฉดีวคัซีน 

ใชเ้พือ่การตรวจสอบอนมุตับิตัรสเีหลอืงบันทกึการฉดีวคัซีนเทา่นัน้ 

ไม่ไดใ้ชอ้า้งองิเพือ่การลงโทษ 

หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัเชน่ต ารวจหรอืตรวจคนเขา้เมอืง 

จะไมท่ าการตรวจจบัเพือ่ลงโทษในบรเิวณโดยรอบสถานพยาบาล

หรอืสถานทีอ่ืน่ตามก าหนดเพือ่รบัการฉดีวคัซีนแตอ่ยา่งใด 

ในระหว่างที่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศท่ีพ านัก(อาศัย)เกินก าห

นดเวลารับการฉีดวัคซีน ก็จะไม่มีการแจ้งเพื่อตรวจจับลงโทษ 

แตห่ากหนว่ยงานรกัษาความปลอดภยัขณะปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ 

ตรวจพบผูเ้ดนิทางมาจากตา่งประเทศทีพ่ านกั(อาศยั)เกินก าหนดเว

ลา กย็งัคงตอ้งท าการตรวจจบัเพือ่ลงโทษตามกฎหมาย 


