
วิธีการขอเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารรับรองฯ จำนวน 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2564) ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพมหานคร 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จ.สมุทรปราก าร และกองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ขอเอกสารรับรองฯ
สามารถศึกษาข้อมูลและประสานหน่วยงาน เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้าผ่านทางช่องทาง           
ที่หน่วยงานกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานที่ออกเอกสารรับรองฯ  
 1.1 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี  
       - วัน - เวลาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
                    เวลา 8.30 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. 
       - ติดต่อสอบถามได้ที ่: โทร 0 2951 1170 - 79 ต่อ 3430, Email : tmcbamras@gmail.com 
 1.2 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ  
       - วัน – เวลาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
                    เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น 
      - ติดต่อนัดหมายได้ที ่: โทร 0 2521 1668 หรือ กล่องข้อความเฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
 1.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 
       - เปิดให้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th โดยให้บริการ
เฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการ 
       - ติดต่อสอบถามได้ที ่: โทร 0 2134 0139 
 1.4 กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี  
       - วัน - เวลาเปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์ และพุธ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)  
                    เวลา 09.00 – 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น 
       - ติดต่อนัดหมายได้ที ่: โทร 0 2590 3232, 3234-35, Email : travelhealth@ddc.mail.go.th 

 
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
 2.1 กรณีมาขอเอกสารรับรองฯ ด้วยตนเอง  

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา
(พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 

2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 
3) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม 
4) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 

สำหรับประชาชน 
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 2.2 กรณีผู้ขอเอกสารรับรองฯ มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน มีเอกสารหลักฐาน  
2 ส่วน รวม 6 รายการ ได้แก่ 
      - ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอำนาจ  

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา
(พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 

2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 
3) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม 
4) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 
     - ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ 
  1) หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)   
  2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริง และสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ผังแสดงขั้นตอนการขอเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดนิทางระหว่างประเทศ 

(กรณีมารับบริการที่หน่วยงาน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสาร 4 รายการ 
1) หนังสือเดินทาง (Passport)  ตัวจริง และ สำเนา  
2) บัตรประจำตัวประชาชน      ตัวจริง และ สำเนา       
3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนในประเทศ 
    ตัวจริง และ สำเนา           
4) ค่าออกเล่ม 50 บาท              

เจ้าหน้าที่เรียกคิว 

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน มอบเอกสารรับรองฯ  
และใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริง  

คืนให้กับผู้ขอเอกสารรับรองฯ 

ไม่ออกเอกสารรับรองฯ 
ไม่ครบถ้วน/ไมถู่กต้อง 

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ความครบถ้วน/ถูกต้อง      
ของเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ                       
ออกเอกสารรับรองฯ  

ครบถ้วน/ถูกต้อง 

** หากเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน :  
    ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมอีก 2 รายการ คือ 
1) หนังสือมอบอำนาจ ตัวจริง 
2) บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง และสำเนา       
    ของผู้รับมอบอำนาจ  

      ผู้ขอเอกสารรับรองฯ ลงลายมือชื่อ 
1) หน้า 3 ของเอกสารรับรองฯ ในช่อง whose  
    signature follows (ให้เหมือนกับหนังสือเดินทาง)                         
2) ตอนล่างของใบเสร็จรับเงิน  

ผู้ขอเอกสารรับรองฯ ติดต่อนัดหมาย
หน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด 

ผู้ขอเอกสารรับรองฯ รับบัตรคิว 


