
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
เรื่อง  การออกหนังสือรบัรองการสร้างเสริมภูมคิุ้มกนัโรค   

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอืโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอำนาจ
ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค  เพื ่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อ 
ระหว่างประเทศ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019   
(COVID-19))   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เรื่อง  การออกหนังสือ 
รับรองการสร้างเสริมภูมิค ุ ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เรื่อง  การออกหนังสือรับรอง

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการสร้างเสริม

ภูม ิค ุ ้มก ันโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา  2019  หร ือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019   
(COVID-19))  แก่บุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ   
ทั้งนี้  ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดหรือไม่ก็ตาม   โดยวัคซีน
ดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การ
อนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ให้จัดทำเป็นเอกสาร  โปรแกรม  
แอปพลิเคชัน  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรค
ประกาศกำหนด 

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณามอบหมายให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้   
เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

(๑) เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
 (๑.๑) เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
  (๑.๑.๑)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
  (๑.๑.๒)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์   
  (๑.๑.๓)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
  (๑.๑.๔)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน   
 (๑.๒) เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
  (๑.๒.๑)  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
  (๑.๒.๒)  ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
  (๑.๒.๓)  ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา 
  (๑.๒.๔)  ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
  (๑.๒.๕)  ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร 
  (๑.๒.๖)  ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
  (๑.๒.๗)  ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
  (๑.๒.๘)  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
  (๑.๒.๙)  ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

ในสังกัดกรมควบคุมโรค  ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นสมควร 
 (๑.๓) เจ้าหน้าที่สังกัดกรมการแพทย์  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้   
  (๑.๓.๑)  อธิบดีกรมการแพทย์ 
  (๑.๓.๒)  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
  (๑.๓.๓)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
  (๑.๓.๔)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
  (๑.๓.๕)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
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  (๑.๓.๖)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
  (๑.๓.๗)  ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
  (๑.๓.๘)  ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
  (๑.๓.๙)  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  (๑.๓.๑๐)  ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
  (๑.๓.๑๑)  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 (๑.๔) เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
  (๑.๔.๑)  อธิบดีกรมอนามัย 
  (๑.๔.๒)  รองอธิบดีกรมอนามัย 
  (๑.๔.๓)  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
  (๑.๔.๔)  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
  (๑.๔.๕)  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่  ๑  -  ๑๒ 
(๒) เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
 (๒.๑) นายแพทย์ใหญ่  โรงพยาบาลตำรวจ 
 (๒.๒) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานพยาบาลอื่นในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ 
(๓) เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
 (๓.๒) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
 (๓.๓) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดสำนักอนามัย 
 (๓.๔) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดสำนักอนามัย 
 (๓.๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย   
(๗) หัวหน้าส ่วนราชการหรือหน่วยงานของร ัฐ   หร ือผู ้อำนวยการโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ  ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นสมควร 
ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณามอบหมายให้บุคคลซึ ่งเป็นเจ้าหน้าที ่ของ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเป็นบุคลากรของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
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ซึ ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   เป็นผู ้ที ่ม ีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค   

(๑) นายแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
(๒) พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่ง 
(๓) ผู้ซึ ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ    

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ข้อ ๘ ให้กองโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตามข้อ  ๖  

หรือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง 
ตามข้อ  ๖  หรือมีคุณสมบัติตามขอ้  ๗  หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ต่ออธิบดีกรมควบคมุโรค  
เพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

ข้อ ๙ กรณีมีผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ซึ่งจัดทำเป็นเอกสาร  ให้ดำเนินการดังนี้   

(๑) กรณีผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในวันที่
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๗  เป็นผู้ออก
หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอ   

(๒) กรณีผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายหลัง
จากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๖  
หรือข้อ  ๗  เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอ 

ข้อ ๑๐ กรณีมีผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ซึ่งจัดทำโดยโปรแกรม  แอปพลิเคชัน  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งกรณีที่ขอรับ
หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในวันที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด   19  หรือภายหลังจาก 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ   ๖   
หรือข้อ  ๗  เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอ 

ข้อ ๑๑ กรณีการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามข้อ   ๙  และข้อ  ๑๐   
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  พิจารณาหรือนำเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งยืนยันได้ว่าผู้ร้องขอได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ถูกต้องหรือครบถ้วนแล้วหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้อง  มาประกอบการพิจารณาในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยก็ได้ 
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ข้อ ๑๒ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากผู้ร้องขอ 
แต่ละรายในอัตราครั้งละห้าสิบบาท   

กรณีมีเหตุผลพิเศษอันควรแก่การพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรอง 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายตามข้อ  ๖   
และข้อ  ๗  สามารถยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ให้แก่ผู้ร้องขอก็ได้   

เหตุผลพิเศษตามวรรคสอง  ให้คำนึงถึงอายุ  ประวัติ  สุขภาพ  อาชีพ  รายได้  หรือเหตุอื่นใด 
ของผู้ร้องขอประกอบด้วย 

ข้อ ๑๓ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการใช้จ่ายเงินตามข้อ  ๑๒  ให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือระเบียบของทางราชการ  หรือตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด   

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  รายงานข้อมูล 
การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อกรมควบคุมโรค   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามวิธีการ 
และแบบที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด   

ข้อ ๑๕ บรรดาประกาศหรือคำสั่งใดที่ออกตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   
เรื่อง  การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ 
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม   
พ.ศ  ๒๕๖๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
บทบัญญัติแห่งประกาศนี้  จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๖ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การดำเนินการตามประกาศนี้   ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้คำสั่งหรือ 
ข้อวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
ประธานกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔


