
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
เรื่อง  การออกหนังสือรบัรองการสร้างเสริมภูมคิุ้มกนัโรค 
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอืโรคโควดิ  19   

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

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอ านาจ 
ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID - 19))   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เรื่อง  การออกหนังสือ
รับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID - 19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”หมายความว่า  เอกสารรับรองการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID - 19))  
แก่บุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา
หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ข้อ ๔ การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ให้จัดท าเป็นเอกสาร  โปรแกรม  
แอปพลิเคชัน  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรค
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณามอบหมายให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อ ไปนี้   
เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

(๑) เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๑.๑) เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
  (๑.๑.๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
  (๑.๑.๒) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์   
  (๑.๑.๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
  (๑.๑.๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน   
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 (๑.๒) เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
  (๑.๒.๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
  (๑.๒.๒) ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
  (๑.๒.๓) ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา 
  (๑.๒.๔) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
  (๑.๒.๕) ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 
  (๑.๒.๖) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
  (๑.๒.๗) ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
  (๑.๒.๘) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
  (๑.๒.๙) ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับกองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

ในสังกัดกรมควบคุมโรค  ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นสมควร 
 (๑.๓) เจ้าหน้าที่สังกัดกรมการแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   
  (๑.๓.๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
  (๑.๓.๒) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
  (๑.๓.๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
  (๑.๓.๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
  (๑.๓.๕) ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
  (๑.๓.๖) ผู้อ านวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
  (๑.๓.๗) ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  (๑.๓.๘) ผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
  (๑.๓.๙) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
(๒) เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๒.๑) นายแพทย์ใหญ่  โรงพยาบาลต ารวจ 
 (๒.๒) ผู้ที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัตหิน้าที่หัวหนา้สถานพยาบาลอื่นในสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ 
(๓) เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (๓.๒) ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (๓.๓) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 
 (๓.๔) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (๓.๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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(๖) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย   
(๗) หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

ในสังกัดหน่วยงานของรัฐ  ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นสมควร 
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรฐัซึง่มคีุณสมบตัิดงัตอ่ไปนี้  เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนงัสือรบัรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
(๑) นายแพทย์  ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
(๒) พยาบาลวิชาชีพ  ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
(๓) ผู้ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๗ ให้กองโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  เสนอผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๕  หรือผู้ซึ่ง 

มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งตามข้อ   ๕   
หรือมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง  ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค   
เพื่อพิจารณามอบหมายให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ข้อ ๘ กรณีมีผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันโรค 
ในวันที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๖  
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอ   

กรณีมีผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายหลังจาก
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๕   
หรือข้อ  ๖  เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอ 

กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ   ๕  เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ให้น าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด  19  แล้ว  มาประกอบการพิจารณาในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๙ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากผู้ร้องขอ  
ในอัตราครั้งละห้าสิบบาท  โดยให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ร้องขอ  และให้ผู้ร้องขอลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ
ที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินและที่ส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย   เพ่ือแสดงว่าผู้ร้องขอได้รับทราบ 
และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  พร้อมทั้งส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ร้องขอ   

กรณีมีเหตุผลพิเศษอันควรแก่การพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือ
รับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย 
ตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  สามารถยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอก็ได้   

เหตุผลพิเศษตามวรรคสอง  ให้ค านึงถึงอายุ  ประวัติ  สุขภาพ  อาชีพ  รายได้  หรือเหตุอื่นใด
ของผู้ร้องขอประกอบด้วย 
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ข้อ ๑๐ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินตามข้อ  ๙  ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ประกาศ  หรือระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  รายงาน
ข้อมูลการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อกรมควบคุมโรค  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามวิธีการ
และแบบที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าสั่งหรือข้อวินิจฉัย 
ของอธิบดีกรมควบคุมโรคถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
ประธานกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ 
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