
ค ำสั่งกรมควบคุมโรค 
ท่ี  1275/๒๕๖๕ 

เรื่อง  มอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสรำ้งเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกำรมอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ    
เรื่อง  กำรออกหนงัสือรบัรองกำรสรำ้งเสรมิภูมิคุม้กันโรค  กรณีโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ  2019  หรือโรคโควดิ  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่   ๒๙  ตุลำคม  ๒๕๖๔  อธิบด ี
กรมควบคุมโรค  จึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค ำสั่งกรมควบคุมโรค  ท่ี  ๒๐๐๘/๒๕๖๔  เรื่อง  มอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออก
หนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔  และค ำสั่งกรมควบคุมโรค  
ท่ี  ๒๙๐/๒๕๖๕  เรื่อง  มอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสรำ้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  
๑๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕   

ข้อ ๒ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้   เป็นผู้ที่มี
อ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(๑) เจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง  ต่อไปนี้ 
 (๑.๑) นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
 (๑.๒) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์   
 (๑.๓) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไป   
(๒) เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง  ต่อไปนี้ 
 (๒.๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๒.๒) ผู้อ ำนวยกำรกองด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศและกักกันโรค 
 (๒.๓) ผู้อ ำนวยกำรกองโรคติดต่อทั่วไป 
 (๒.๔) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบ ำรำศนรำดูร 
 (๒.๕) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 (๒.๖) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย 
 (๒.๗) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๓) เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมกำรแพทย์  ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง  ต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 
 (๓.๒) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวิถี 
 (๓.๓) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลิดสิน 
 (๓.๔) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงฆ์ 
 (๓.๕) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันประสำทวิทยำแห่งชำติ 
 (๓.๖) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพยำธิวิทยำ 
 (๓.๗) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมะเร็งแห่งชำติ 
 (๓.๘) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันโรคผิวหนัง 
 (๓.๙) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
(๔) เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมอนำมัย  ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง  ต่อไปนี้ 
 (๔.๑) อธิบดีกรมอนำมัย 
 (๔.๒) รองอธิบดีกรมอนำมัย 
 (๔.๓) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
 (๔.๔) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
 (๔.๕) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่  ๑ - ๑๒ 
ข้อ ๓ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรุงเทพมหำนครซึ่งด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นผู้ที่มีอ ำนำจ 

ออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ 
(๒) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย 
(๓) ผู้อ ำนวยกำรกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส ำนักอนำมัย 
(๔) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  ดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกลำง 
 (๔.๒) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองสำมวำ 
 (๔.๓) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
 (๔.๔) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน 
 (๔.๕) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
 (๔.๖) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน 
 (๔.๗) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ 
 (๔.๘) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร 
 (๔.๙) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศมิ์ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕



 (๔.๑๐) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสิรินธร 
 (๔.๑๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักดิ์  ชุตินฺธโร  อุทิศ 
ข้อ ๔ มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลในสังกัดมหำวิทยำลัยของรัฐ  ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำร

โรงพยำบำลศรีนครินทร์  คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น  และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ  คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  เป็นผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรอง 
กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19)) 

ข้อ ๕ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับมอบหมำยให้
ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  และเจ้ำหน้ำที่สังกัดโรงพยำบำลในสังกัด
มหำวิทยำลัยของรัฐ  ผู้มีรำยนำม  ต ำแหน่ง  และสังกัดตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้   เป็นผู้ที่มีอ ำนำจ 
ออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

ข้อ ๖ กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ให้บุคคลตำมข้อ  ๒ - ๕  ปฏิบัติตำม
ประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ   เรื่อง  กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๙  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 15  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
โอภำส  กำรยก์วนิพงศ ์
อธิบดีกรมควบคมุโรค 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕


















































