
 

แนวทางการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

 

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
5 พฤษภาคม 2564 

 

 ตามที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่         
28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค          
โควิด 19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ 
สามารถขอรับเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) ได้ทีห่น่วยงานที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
 กรมควบคุมโรค จึงได้จัดท าแนวทางการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  31 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้ศึกษาหลักเกณฑ์การขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ แนวทางการขอรับสนับสนุนเอกสารรับรองฯ จากกรมควบคุมโรค 
รวมทั้งวิธีการและข้อก าหนดการออกเอกสารรับรองฯ ที่ถูกต้อง ตลอดจนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในออกเอกสาร
รับรองฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้          

 
1. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ใหเ้ป็นผู้ทีมี่อ านาจออกเอกสารรับรองฯ  
 เป็นบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งตาม ข้อ 5 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) พ.ศ. 2564 
 
2. การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ  
 2.1 บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งตามข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออก
หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2564 กองโรคติดต่อทั่วไปจะจัดท าค าสั่งกรมควบคุมโรค           
เพ่ือมอบหมายเป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ ตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งขอขึ้นทะเบียน 
 2.2 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ในประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2564             ที่
ต้องการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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  2.2.1 กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 
  2.2.2 หน่วยงานผู้ขอขึ้นทะเบียน เสนอหนังสือขออนุมัติบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจ
ออกเอกสารรับรองฯ โดยเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนฯ  
   2.2.3 กรมควบคุมโรค ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่างๆ หากครบถ้วน ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนบุคคลเป็นผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ จะด าเนินการมอบหมาย
และแจ้งค าสั่งกรมควบคุมโรค กลับไปยังหน่วยงานของผู้ขอขึ้นทะเบียน 
   2.2.4 กรณีเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติงาน             
ณ หน่วยงานใหม่ จะถูกยกเลิกอ านาจในการออกเอกสารรับรองฯ โดยให้หน่วยงานเดิมแจ้งยกเลิกค าสั่ง               
เป็นผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ของบุคคลดังกล่าว มายังกรมควบคุมโรค 
 
3. การขอรับสนับสนุนเอกสารรับรองฯ 
 หน่วยงานของผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนเอกสารรับรองฯ  
โดยเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 
4. วิธีการและข้อก าหนดการออกเอกสารรับรองฯ  
 4.1 เอกสารรับรองนี้เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือ
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 
 4.2 ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องขอ จ านวน 3 รายการ 
พร้อมค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม ก่อนที่จะออกเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) 
ได้แก่ 
        1) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 
        2) บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 
        3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 



- 3 - 
 

 
        
 4.3 กรณีที่ผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) ในวันที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       4.3.1 ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ          
เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เป็นผู้ออกเอกสารรับรองฯ ให้กับผู้ร้องขอ  
       4.3.2 ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ กรอกข้อความในเอกสารรับรองฯ ให้ครบถ้วน โดยใช้
ภาษาอังกฤษ และเลขอารบิก พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราหน่วยงานของผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ค าอธิบายและตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ) 
 4.4 กรณีที่ผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) ภายหลังจากได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       4.4.1 ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ตามข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เป็นผู้ออกเอกสารรับรองฯ 
ให้กับผู้ร้องขอ 
       4.4.2 ตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย  
หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว 
 4.4.3 ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ กรอกข้อความในเอกสารรับรองฯ ให้ครบถ้วน โดยใช้
ภาษาอังกฤษ และเลขอารบิก พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราหน่วยงานของผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ค าอธิบายและตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ) 
 4.5 กรณีที่ผู้ร้องขอไม่ได้เดินทางมาขอรับเอกสารรับรองฯ ด้วยตนเอง โดยให้ผู้รับมอบอ านาจ
ด าเนินการแทน ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ตามข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
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เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานของทั้งผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ รวม 5 รายการ พร้อมค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม 
ก่อนที่จะออกเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) ได้แก่ 
      - ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอ านาจ 
        1) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 
        2) บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 
        3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 
     - ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอ านาจ 
  1) หนังสือมอบอ านาจ ฉบับตัวจริง  
 2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริง และส าเนา (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) 
 4.6 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ร้องขอ และลดความแออัดในการให้บริการออกเอกสาร
รับรองฯ ที่หน่วยงาน ผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ อาจเปิดให้บริการยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้าผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์อื่น และแจ้งกลับให้ผู้ร้องขอหรือผู้รับมอบอ านาจที่ด าเนินการแทน
มารับเอกสารรับรองฯ พร้อมจ่ายเงินที่หน่วยงานได้ตามวันเวลาที่ก าหนด (เนื่องจากผู้ร้องขอหรือผู้รับมอบ
อ านาจต้องลงนามที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ ข้อ ๙) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการบริหารจัดการระบบให้บริการ
ของหน่วยงานแต่ละแห่ง  
 4.7 การแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือกรอกข้อความไม่ครบถ้วนในตอนหนึ่งตอนใด ของเอกสารรับรองฯ 
จะถือว่าเอกสารรับรองฯ นั้นใช้ไม่ได้ 
 4.8 เอกสารรับรองฯ ให้ใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสาร
รับรองแยกส าหรับเด็กด้วย 
 4.9 ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ ากว่า 7 ปี)        
ยังเขียนหนังสือไม่ได้ ส าหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา) 
 
5. การรายงานข้อมูลการออกเอกสารรับรองฯ 
 ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ออกเอกสารรับรองฯ จะต้องรายงานข้อมูลการออก
เอกสารรับรองฯ (ตามเอกสารแนบ 3 ตัวอย่างรายงานการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                
กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ) 
ประกอบด้วย    

5.1 ข้อมูลผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ ได้แก่ 
- ล าดับที่ 
- ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ 
- หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ  
- วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสารรับรองฯ 
- เลขประจ าเล่มเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) 
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 5.2 จ านวนการใช้เล่มเอกสารรับรองฯ ได้แก่ 
- จ านวนเล่มที่ออกเอกสารรับรองฯ ไดถู้กต้อง  
- จ านวนเล่มที่ใช้ไม่ได้ไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯ พร้อมระบุเลขประจ าเล่มที่เสีย  
- จ านวนเล่มคงเหลือ 

 ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานดังกล่าวเป็นประจ าทุกเดือน ในรูปแบบไฟล์ Excel ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
ผ่านทางอีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th ของกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป            
กรมควบคุมโรค  
 
6. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ  
 6.1 ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ อัตราครั้งละ 50 บาท/เล่ม ทั้งนี้ กรณีมีเหตุพิเศษอันควร      
แก่การพิจารณายกเว้นการเรียกค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ ให้สามารถยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการออกเอกสารรับรองฯ แก่ผู้ร้องขอได้ โดยให้ค านึงถึงอายุ ประวัติ สุขภาพ อาชีพ รายได้ หรือเหตุอ่ืนใด         
ของผู้ร้องขอประกอบด้วย 
 6.2 ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ร้องขอ และให้ผู้ร้องขอลงลายมือชื่อที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงิน และ
ส าเนาของใบเสร็จรับเงินด้วย 
 6.3 หน่วยงานของผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ ให้น าเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ
ออกเอกสารรับรองฯ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
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เอกสารแนบ 1  
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส าหรับการเดนิทางระหว่างประเทศ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 6               
ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ 
  นายแพทย์ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.......................................................... .......................... 
  พยาบาลวิชาชีพ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.............................................. .............................. 
  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอขึ้นทะเบียน 
    2.1 ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................  

                     ภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่) ………...............................................................................................  

   2.2 ต าแหน่ง ภาษาไทย ............................................................................................................................. .... 

                    ภาษาอังกฤษ ……….................................................................................... ............................... 

   2.3 เบอร์โทรศัพท์ ......…………………………….................... อีเมล....…...…............................………………….…… 

   2.4 สถานที่ปฏิบัติงาน ...................................................................................................................................  

         สังกัด ............................................................................................................................................ .......... 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ  
 

   ลงชื่อ ............................................................ ผู้ขอข้ึนทะเบยีน 
                                      (                                              )       
                                            ลงวันที่ ........../........../............ 
 
 

ลายมือช่ือของ                     
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจ 

ออกเอกสารรับรองฯ 

 

 

 

 

ตราประทับหน่วยงานของ                 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจ

ออกเอกสารรับรองฯ 

 

 

 



- 7 - 
 

เอกสารแนบ 2  
ค าอธิบายและตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หน้าปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิาย  
หมายเลข 1 คือ เลขประจ าเล่มเอกสารรับรองฯ  
                    (มีระบุไว้แล้ว) 
หมายเลข 2 คือ ค าน าหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้เดินทาง  
หมายเลข 3 คือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ 
          หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 
 

 1 

 3 

 2 
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 หน้า 2-3 
 

เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

Immunization certificate for international travel: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Vaccine 
 

This is to certify that (name) …………………….………………………….…………………., date of birth…………………….……, sex……………………..  

nationality………………………………………………………………………………………………passport no. or national identification document,  

if applicable…………………………………………………….…….whose signature follows……………………….………….….…………………………………..  

has on the date indicated been vaccinated against COVID-19. 

 

Dose Name of 
Vaccine 

Date of 
vaccination 

Manufacturer 
and batch No. of 

vaccine 

Certificate 
issued date 

Signature and 
professional 

status of 
authorized 

officer 
 
 

Official stamp of 
issued center 

 

       
       

 
ค าอธบิาย 
หมายเลข 4 คือ ค าน าหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้เดินทาง 
หมายเลข 5 คือ วัน เดือน ปีเกิด (ค.ศ.) ของผู้เดินทาง 
หมายเลข 6 คือ เพศ (Male / Female) 
หมายเลข 7 คือ สัญชาติ 
หมายเลข 8 คือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
หมายเลข 9 คือ ลายมือชื่อผู้เดินทาง  
หมายเลข 10 คือ วัคซีนโควิด 19 เข็มที ่(1st dose / 2nd dose) 
หมายเลข 11 คือ ชื่อการค้าวัคซีน 
หมายเลข 12 คือ วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่ได้รับวัคซีนในแต่ละครั้ง 
หมายเลข 13 คือ ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน และรุ่นการผลิต  
หมายเลข 14 คือ วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่ได้รับเอกสารรับรองฯ ฉบับนี้ 
หมายเลข 15 คือ ลายมือชื่อของผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ  
หมายเลข 16 คือ ตราประทับหน่วยงานของผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองฯ 

 4  5  6 

 7 

 8  9 

 10  11  12  13  14  15  16 
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 ตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ   
 

เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

Immunization certificate for international travel: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Vaccine 
 
This is to certify that (name) …………………….…………………………..……., date of birth………………………………, sex…………….…………….. 

nationality………………………………………………………………………………………………. passport no. or national identification document,  

if applicable………………………………………………………..…….whose signature follows…..…………..………………………………………….………….. 

has on the date indicated been vaccinated against COVID-19 
 

Dose Name of 
Vaccine 

Date of 
vaccination 

Manufacturer 
and batch No. of 

vaccine 

Certificate issued 
date 

Signature and 
professional 

status of 
authorized 

officer 

Official stamp of 
issued center 

 

1st dose CoronaVac 
(Sinovac) 

28 Feb 2021 A20210100xx 21 Mar 2021 ลายมือชื่อ 
พร้อมต าแหน่ง 

ตราประทับ
หน่วยงาน  

2nd dose CoronaVac 
(Sinovac) 

21 Mar 2021 A20210100xx 21 Mar 2021 ลายมือชื่อ  
พร้อมต าแหน่ง 

ตราประทับ
หน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms. Manee Pumjai 

 

1 Jan 1990 Female 
Thai 
1-2345-67890-12-3 ลายมือชื่อของผู้ได้รับวัคซีน A123456 หรือ 
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เอกสารแนบ 3  
รายงานการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ประจ าเดือน......................................................... พ.ศ. ........................... 

ของหน่วยงาน......................................................................... 

 
1. ข้อมูลผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ รวมทั้งสิ้น ................. คน ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หรือ 

หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

วนั เดือน ป ี
ที่ออกเอกสาร

รบัรองฯ 
 

เลขประจ าเล่ม
เอกสารรบัรองฯ 

 

     
     
     

 
2. จ านวนการใช้เอกสารรับรองฯ  
 2.1 จ านวนเล่มที่ใช้ออกเอกสารรับรองฯ ได้ถูกต้อง          รวม................................. เล่ม 
 2.2 จ านวนเล่มท่ีใช้ไม่ได้* ไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯ รวม................................. เล่ม  
        โดยมีเลขประจ าเล่ม ดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าเล่มเอกสารรบัรองฯ  

  
  
  
  
  

 
 2.3 จ านวนเล่มคงเหลือ รวม................................. เล่ม 
 
 หมายเหตุ : *เล่มที่ใช้ไม่ได้ หมายถึง เอกสารรับรองฯ ที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือกรอกข้อความ
ไม่ครบถ้วนในตอนหนึ่งตอนใด  

 
 


