
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ์ 
 
 

การเปิดพรมแดนฝร่ังเศส

ตั้งแต่วนัที่  9 มถุินายน 

 
 
 
 
 

 

ต่อตา้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 



การเดินทางเขา้และออกจาก
ประเทศฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดักลุ่มประเทศ ณ  

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะเดินทางไป

ต่างประเทศจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลล่วงหนา้เก่ียวกบั

ขอ้จ ากดัใดๆ ท่ีก าหนดข้ึนโดยประเทศปลายทาง  

( ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
) 
 
 
     ไม่แนะน าใหเ้ดินทางไปยงั (กลุ่มประเทศสีแดง)

 

ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน การเดินทางของนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ
ฝร่ังเศสและต่างประเทศ จะกลบัมาเปิดพรมแดนอีกคร้ัง โดยมีเง่ือนไข
ท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศ
นั้นๆ และการฉีดวคัซีนของผูเ้ดินทาง  
 
การจดักลุ่มประเทศจดักลุ่มตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
รายช่ือประเทศสามารถมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์
ภายในประเทศ  
(ข้อมูลเพิม่เตมิ www.gouvernement.fr/ info-coronavirus) 
 
• กลุ่มประเทศ (สีเขียว): ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และไม่พบไวรัสกลาย
พนัธ์ชนิดอ่ืนๆท่ีอนัตราย 

 
กลุ่มประเทศยุโรป แอลเบเนีย ซาอุดอีาระเบีย ออสเตรเลยี บาห์เรน บอสเนีย 

บรูไน แคนาดา เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อสิราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน โค

โซโว เลบานอน มาซิโดเนียเหนือ มอนเตเนโกร นิวซีแลนด์ เซอร์เบีย 

สิงคโปร์ ไต้หวัน ยูเครน, สหภาพคอโมโรสและวานูอาตู 

• กลุ่มประเทศ (สีส้ม) : มีการแพร่ระบาดของโรคในสัดส่วนท่ีสามารถ
ควบคุมไดแ้ละไม่พบไวรัสกลายพนัธ์ชนิดอ่ืนๆท่ีอนัตราย 
 
ทุกประเทศท่ีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ สีเขียว และ สีแดง 
 
• กลุ่มประเทศ (สีแดง) :มีการแพร่ระบาดของโรค และพบไวรัส

กลายพนัธ์ชนิดอ่ืนๆท่ีอนัตราย 
 
อฟักานิสถาน อาร์เจนตินา บงักลาเทศ บราซิล โคลอมเบีย คอสตาริกา 
คิวบา อินโดนีเซีย มลัดีฟส์ โมซมับิก นามิเบีย เนปาล โอมาน 
ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รัสเซีย เซเชลส์ ซูรินาเม
และตูนิเซีย แอฟริกาใต ้
 

 
 
 
 
 

 
 

 
COVID 19 
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พรมแดนของฝร่ังเศสจะกลบัมาเปิดอกีคร้ังส าหรับผู้เดนิทาง โดยมีเง่ือนไขดงันี ้
 

 มาตราการก าหนดจุดประสงคก์ารเดินทางท่ีจ าเป็น และมาตราการการกกัตวัท่ีใชก้บัผูใ้หญ่ท่ีไดรั้บวคัซีนแลว้ มาตราการเหล่าน้ีน าไปใชก้บัผูเ้ยาวน์ท่ีเดินทางมาดว้ย ไม่วา่
จะไดรั้บวคัซีนแลว้ หรือ ยงัไม่ไดรั้บก็ตาม 

 
 

 
  

หลกัฐานการฉีดวคัซีน 

(วคัซีนรองรับโดย
EMA) 

จุดประสงคจ์  าเป็น ตรวจโควิดก่อนการเดินทาง ตรวจโควิดเม่ือไปถึง มาตราการการกกัตวั 

  
จุดหมายปลายทางคือ

กลุ่มประเทศ 

สีเขียว 

√ 
                       Ø 
(เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศปลายทาง) 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

  
ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน 

                       Ø 
(เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศปลายทาง) 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

  มาจากกลุ่มประเทศ  

สีเขียว 

√ Ø Ø Ø Ø 

  

ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน Ø 

ผลตรวจพีซีอา หรือ ผลตรวจ
แอนต้ีเชนิคเป็นลบ นอ้ยกวา่ 72 

ชัว่โมง 
Ø Ø 

 
  

หลกัฐานการฉีดวคัซีน 

(วคัซีนรองรับโดย
EMA) 

จุดประสงคจ์  าเป็น ตรวจโควิดก่อนการเดินทาง ตรวจโควิดเม่ือไปถึง มาตราการการกกัตวั 

  

จุดหมายปลายทางคือ
กลุ่มประเทศ 

สีส้ม 

√ 
Ø 

(เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศปลายทาง) 
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ

ปลายทาง 
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ

ปลายทาง 
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ

ปลายทาง 

ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน  

จุดประสงคจ์  าเป็นในการเดินทาง
ของกลุ่มประเทศสีส้ม  

(เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศปลายทาง) 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

มาจากกลุ่มประเทศ  

สีส้ม 

√ Ø  Ø Ø Ø 

ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน  
จ าเป็นตอ้งมีจุดประสงคท่ี์จ าเป็น

ในการเดินทาง  

 ผลตรวจพีซีอาเป็นลบ นอ้ยกว่า 72 

ชัว่โมง หรือ ผลตรวจแอนต้ีเชนิคเป็น
ลบ นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมง 

สุ่มตรวจแอนต้ีเชนิค กกัตวั 7 วนั  

 

  

หลกัฐานการฉีดวคัซีน 

(วคัซีนรองรับโดย
EMA) 

จุดประสงคจ์  าเป็น ตรวจโควิดก่อนการเดินทาง ตรวจโควิดเม่ือไปถึง มาตราการการกกัตวั 

  

จุดหมายปลายทางคือ
กลุ่มประเทศ 

สีแดง 

√ 
Ø 

(เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศปลายทาง) 
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ

ปลายทาง 
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ

ปลายทาง 
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ

ปลายทาง 

ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน  
ประสงคจ์  าเป็นในการเดินทางของ
กลุ่มประเทศสีแดง (เง่ือนไขข้ึนอยูก่บั

ประเทศปลายทาง) 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัประเทศ
ปลายทาง 

มาจากกลุ่มประเทศ  

สีแดง 

√ Ø Ø Ø Ø 

ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน  
จ าเป็นตอ้งมีจุดประสงคท่ี์จ าเป็น

ในการเดินทาง 
ผลตรวจพีซีอา หรือ ผลตรวจแอนต้ีเชนิค

เป็นลบ นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมง 
ตรวจแอนติเชนิค 

กกัตวั 10 วนั ภายใตก้ารควบ
คลุมของเจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั  

 

* ตารางดา้นบนมีการใชก้ฎอยา่งเขม้งวดท่ีสุด 
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วคัซีนที่ประเทศฝร่ังเศสรับรองและ
เง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติตาม 
 

วคัซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพ
ยุโรป (European Medicines Agency : EMA) 
ได้แก่ Comirnaty (Pfizer & BioNTech), Spikevax 

(Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen และ 
Vaxzevria (AstraZeneca) รวมทั้งวคัซีน
เทียบเท่า* อาท ิCovid-19 vaccine Astra-Zeneca ที่
ผลติในประเทศไทย 

 

หลกัฐานการฉีดวคัซีนจะใช้ได้กต่็อเม่ือ มีเง่ือนไข
ว่ามีการฉีดวคัซีนครบตามก าหนด ดงันี:้ 

 

• หลงัจากได้รบัวคัซีนเขม็ท่ี 2 ไปแล้วอย่างน้อย 
7 วนั ส าหรบัวคัซีนท่ีต้องฉีด 2 ครัง้ ได้แก่ 
Pfizer, Moderna และ AstraZeneca 
• หลงัจากได้รบัวคัซีนไปแล้วอย่างน้อย 28 วนั 
ส าหรบัวคัซีนท่ีฉีดเพียงครัง้เดียว ได้แก่ 
Johnson & Johnson 
• หลงัจากได้รบัวคัซีนไปแล้วอย่างน้อย 7 วนั 
ส าหรบัผูท่ี้มีประวติัเคยติดเช้ือโควิด 19 มาก่อน 
โดยฉีดวคัซีนเพียงครัง้เดียว 
การเดนิทางภายในสหภาพยุโรป 

 

ส าหรับการเดินทางภายในสหภาพยโุรป ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดง
จุดประสงคจ์  าเป็นในการเดินทาง แต่การตรวจโควดิ และการ
กกัตวั ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละประเทศ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม Pass sanitaire จะไดรั้บการ

ยอมรับส าหรับการเดินทางภายในประเทศยโุรป pass 

sanitaire จะเป็นใบรับรองยุโรป. 

 
Pass sanitaire (ใบรับรองยโุรป) อาจจะมีการระบุ
หลกัฐานการฉีดวคัซีน ผลการตรวจโควดิท่ีเป็นลบ หรือ
หลกัฐานการหายจากโรค COVID อยา่งต ่า 6 เดือน รัฐอาจ
ก าหนดมาตรการดา้นสุขอนามยัเพิ่มเติมหากจ าเป็น เช่น การ
ตรวจโรค การกกัตวั เป็นตน้  
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จุด 
ประสงคก์า 
รเดินทางท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่มประเทศ สีส้ม  
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จุดประสงคก์ารเดินทางท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่มประเทศ สีสม้ 
จุดหมายปลางทางคือกลุ่มประเทศ (สีส้ม) เดินทางมาจากกลุ่มประเทศ (สีส้ม) 

ชาวต่างชาติกลบัประเทศ ชาวฝร่ังเศส รวมไปถึง คู่สมรส (สถานภาพ marié,pacsé หรือconcubin)และบุตร 
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ (ปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ลูก หรือ พี่ นอ้ง)  
 /  เยีย่มเยยีนสมาชิกในครอบครัวทีเ่จ็บป่วยร้ายแรงถงึขั้นเสียชีวติ (ปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ 
ลูก หรือ พี่ นอ้ง) 
     เอกสารท่ีจ าเป็น : ใบมรณะบตัร ใบผลกาตรวจโรค หลกัฐานพิสูจนค์วามสมัพนัธ์ 
 

พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือเทียบเท่า รวมไปถึงคู่สมรส  
(สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร ซ่ึงมีถ่ินพ านกัหลกัอยูใ่น
ประเทศฝร่ังเศส หรือซ่ึงเดินทางผา่นประเทศฝร่ังเศสเพื่อไปยงัถ่ินพ านกัหลกัในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปหรือเทียบเท่าหรือในประเทศท่ีถือสญัชาติ 

เดนิทางไปฝร่ังเศสเพ่ือดูแลและปกครองบุตร 
ไดรั้บสิทธิปกครองบุตรจากค าตดัสินของศาล  
เอกสารท่ีจ าเป็น : ค  าตดัสินของศาลและหลกัฐานการท่ีพกั 

พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่บีัตรถิ่นพ านัก (titre de séjour) หรือวซ่ีาระยะยาว 
(VLS) ของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสมาชิกยโุรป และมีถ่ินพ านกัในประเทศดงักลา่ว 
(หากเดนิทางไปตา่งประเทศก่อนวนัท่ี 31 มกราคม 2564 หรือเดนิทางไปตา่งประเทศ เน่ืองจาก
มีเหตจุ าเป็น) 

ได้รับใบเรียกตวัจากศาลตุลาการ หรือรัฐบาล  
เอกสารท่ีจ าเป็น หมายเรียกตวัจากศาลตุลาการ หรือรัฐบาล 

ชาวองักฤษและสมาชิกในครอบครัวทีไ่ด้รับสิทธิตามความตกลงการถอนตวั (withdrawal 

agreement) ข้าราชการชาวองักฤษท่ีปฎิบติัภารกิจ และบุคคลท่ีท างานเก่ียวกบัต ารวจ

ชายแดน และศุลกากร เจ้าหน้าทีป่ระจ าลามองช์ (อุงโมงคเ์ช่ือมใตท้ะเลระหวา่งฝร่ังเศส กบั
องักฤษ) เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลความปลอดภยั หรือเจา้หนา้ท่ีซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ภายในอุโมง 

ไม่สามารถพ านักในอาณาเขตทีบุ่คคลน้ันอาศัยอยู่ได้ ทางกฎหมายหรือทางเศรษฐกิจ / 
การด าเนินการตามมาตรการเนรเทศออกจากดินแดน  

เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรพ านกัท่ีหมดอายุ ใบเนรเทศ เป็นตน้ 

พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่วีซ่ีาระยะยาว เพื่อจุดประสงคใ์นการรวมตวัของครอบครัว 
(regroupement familial) หรือพื่อจุดประสงคใ์นการรวมตวักนัใหมข่อง
ครอบครัวผูล้ี้ภยั (réunification familiale des réfugiés) ท่ีไดรั้บความ
คุม้ครองล าดบัรองและบุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติ 

การเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลีย่นของมหาวทิยาลยั  
เอกสารท่ีจ าเป็น :  ใบรบัรองแพทย ์หลกัฐานการเขา้รบัการรกัษาจากโรงพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวจิัย ท่ีมีส่วนร่วมในการต่อตา้นโรคโควิด-19 รวมไปถึงคู่
สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร 

เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ทีส่ าคญั (ส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูติ้ดตามท่ีมีความจ าเป็น) 
เอกสารท่ีจ าเป็น :  ใบรับรองแพทย ์หลกัฐานการเขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวจิัยจากต่างประเทศท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นผูฝึ้กงานร่วม 

มคีวามจ าเป็นทีต้่องแสดงตนในสถานทีท่ีน้ั่น 

และการเล่ือนหรือยกเลิกนั้นไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากจะมีความเสียหายร้ายแรง เช่น 
อาชีพเก่ียวกบัการขนส่ง  
เอกสารท่ีจ าเป็น : ใบรับรองนายจา้ง บตัรลูกเรือในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
หลกัฐานการขนส่งผูโ้ดยสาร หรือสินคา้ระหวา่งประเทศ หลกัฐานการขนส่งทางทะเล
ระหวา่งประเทศ 

พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่วีซ่ีา VLS passeport talent รวมไปถึงคู่สมรส 
(สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร 

ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพหรือการวจิัย ท่ีมีส่วนในการต่อตา้น covid-19 หรือมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานความร่วมมือดา้นสุขภาพท่ีส าคญั  
เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรประกอบวิชาชีพ 

นักศึกษา ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนภาษา ก่อนการเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรือไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2021-2022  นกัวิจยัท่ียา้ยไป 
พ  านกัในประเทศฝร่ังเศสเพื่อกิจกรรมการวิจยัซ่ึงจ าเเป็นตอ้งมีการเขา้ร่วมทางกายภาพเท่านั้น 
19 รวมไปถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร 

ภารกจิเฉพาะกจิทีเ่ช่ือมโยงกบัการใช้อ านาจของรัฐ 

  (เช่น ภารกิจทางการฑูตและภารกิจท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัการตามสญัญาปฏิบติัการของ
กองก าลงัติด    
อาวุธหรือหน่วยงานทางทหาร) ท่ีไม่สามารถเล่ือนออกไปได ้ 
    เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรประกอบวิชาชีพ ใบค าสัง่ 

ผู้ทีป่ฎบิัตงิานในกจิการขนส่งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ 

นักกฬีามืออาชีพ ส าหรับการเขา้ร่วมแข่งขนัท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากกระทรวงกีฬา  
     เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรประกอบวิชาชีพ  ใบรับรองท่ีออกโดยผูจ้ดังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั   
      กระทรวงกีฬา 

บุคคลต่างชาตทิีป่ฏบิัตงิานในประเทศฝร่ังเศส ในคณะทูต หรือคณะกงสุล หรือองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ ซ่ึงมีส านกังานใหญ่หรืออฟฟิศอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส ตลอดจนคู่สมรส และบุตรของ
บุคคลดงักล่าว หรือพลเมืองต่างชาติพ  านกัในประเทศฝร่ังเศสเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นเร่ืองงาน
ตามท่ีรัฐมีค าสัง่ใหป้ฏิบติังาน 

 พลเมืองของประเทศทีส่ามทีต้่องอยู่ในพืน้ทีร่ะหว่างประเทศ(international zone) 

เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง เพื่อรอเดินทางต่อไปยงัประเทศอ่ืน (transit) 



จุดประสงคก์ารเดินทางท่ีจ  าเป็นส าหรับกลุ่มประเทศ สีแดง 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

กลยุทธ์การเปิดพรมแดนฝร่ังเศสตั้งแต่วนัที ่9 มถุินายน 6 
 
ต่อตา้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 

จุดประสงคก์ารเดินทางท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่มประเทศ สีแดง 
จุดหมายปลางทางคือกลุ่มประเทศ (สีแดง) เดินทางมาจากกลุ่มประเทศ (สีแดง) 

ชาวต่างชาติกลบัประเทศ ชาวฝร่ังเศส รวมไปถึง คู่สมรส (สถานภาพ marié,pacsé หรือconcubin)และบุตร 

สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ (ปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ลูก หรือ พี่ นอ้ง) / เยีย่มเยยีน

สมาชิกในครอบครัวทีเ่จ็บป่วยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติ (ปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ลูก หรือ พี่ 
นอ้ง)  
เอกสารท่ีจ าเป็น : ใบมรณะบตัร ใบผลกาตรวจโรค หลกัฐานพิสูจนค์วามสมัพนัธ์ 

  พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือเทียบเท่า รวมไปถึงคู่สมรส  
(สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร ซ่ึงมีถ่ินพ านกัหลกัอยูใ่น
ประเทศฝร่ังเศส หรือซ่ึงเดินทางผา่นประเทศฝร่ังเศสเพื่อไปยงัถ่ินพ านกัหลกัในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปหรือเทียบเท่าหรือในประเทศท่ีถือสญัชาติ 

เดนิทางไปฝร่ังเศสเพ่ือดูแลและปกครองบุตร ไดรั้บสิทธิปกครองบุตรจากค าตดัสิน
ของศาล เอกสารท่ีจ าเป็น : ค  าตดัสินของศาลและหลกัฐานการท่ีพกั 

พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่บีัตรถิ่นพ านัก (titre de séjour) หรือวซ่ีาระยะยาว 
(VLS) ของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสมาชิกยโุรป และมีถ่ินพ านกัในประเทศดงักลา่ว (หาก
เดนิทางไปตา่งประเทศก่อนวนัท่ี 31 มกราคม 2564 หรือเดนิทางไปตา่งประเทศ เน่ืองจากมีเหตุ
จ าเป็น) 

ได้รับใบเรียกตวัจากศาลตุลาการ หรือรัฐบาล  
เอกสารท่ีจ าเป็น: หมายเรียกตวัจากศาลตุลาการ หรือรัฐบาล 

พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่วีซ่ีาระยะยาว เพื่อจุดประสงคใ์นการรวมตวัของครอบครัว 
(regroupement familial) หรือพื่อจุดประสงคใ์นการรวมตวักนัใหมข่อง
ครอบครัวผูล้ี้ภยั (réunification familiale des réfugiés) ท่ีไดรั้บความ
คุม้ครองล าดบัรองและบุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติ 

ไม่สามารถพ านักในอาณาเขตทีบุ่คคลน้ันอาศัยอยู่ได้ ทางกฎหมายหรือทางเศรษฐกิจ / 
การด าเนินการตามมาตรการเนรเทศออกจากดินแดน  
เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรพ านกัท่ีหมดอายุ ใบเนรเทศ เป็นตน้ 

ผู้ทีป่ฎบิัตงิานในกจิการขนส่งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ 

การเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลีย่นของมหาวทิยาลยั  
เอกสารท่ีจ าเป็น : ใบรับรองทุนจากสถาบนั 

บุคคลต่างชาตทิีป่ฏบิัตงิานในประเทศฝร่ังเศส ในคณะทูต หรือคณะกงสุล หรือองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ ซ่ึงมีส านกังานใหญ่หรืออฟฟิศอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส ตลอดจนคู่สมรส และบุตรของบุคคล
ดงักล่าว หรือพลเมืองต่างชาติพ  านกัในประเทศฝร่ังเศสเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นเร่ืองงานตามท่ีรัฐมี
ค าสัง่ใหป้ฏิบติังาน 

เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ทีส่ าคญั  (ส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูติ้ดตามท่ีมีความ
จ าเป็น) เอกสารท่ีจ าเป็น :  ใบรับรองแพทย ์หลกัฐานการเขา้รับการรักษาจาก
โรงพยาบาล 

พลเมืองของประเทศทีส่ามทีต้่องอยู่ในพืน้ทีร่ะหว่างประเทศ(international zone) 

เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง เพื่อรอเดินทางต่อไปยงัประเทศอ่ืน (transit) 

ภารกจิทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ มคีวามจ าเป็นทีต้่องแสดงตนใน
สถานทีท่ีน้ั่น และการเล่ือนหรือยกเลิกนั้นไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากจะมีความเสียหาย
ร้ายแรง เช่น อาชีพเก่ียวกบัการขนส่ง เอกสารท่ีจ าเป็น : ใบรับรองนายจา้ง บตัรลูกเรือ
ในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ หลกัฐานการขนส่งผูโ้ดยสาร หรือสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ หลกัฐานการขนส่งทางทะเลระหวา่งประเทศ 

 

ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพหรือการวจิัย ท่ีมีส่วนในการต่อตา้น covid-19 หรือมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานความร่วมมือดา้นสุขภาพท่ีส าคญั  
เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรประกอบวิชาชีพ 

 

ภารกจิเฉพาะกจิทีเ่ช่ือมโยงกบัการใช้อ านาจของรัฐ (เช่น ภารกิจทางการฑูตและภารกิจ
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัการตามสญัญาปฏิบติัการของกองก าลงัติดอาวุธหรือหน่วยงาน
ทางทหาร) ท่ีไม่สามารถเล่ือนออกไปได ้เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรประกอบวิชาชีพ ใบ
ค าสัง่ 

 

นักกฬีามืออาชีพ ส  าหรบัการเขา้รว่มแข่งขนัท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากกระทรวงกีฬา 
เอกสารท่ีจ าเป็น : บตัรประกอบวิชาชีพ  ใบรบัรองท่ีออกโดยผูจ้ดังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระทรวงกีฬา 

 


