
 

แนวทางการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ  

(ส าหรับผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ) 
 

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
29 ธันวาคม 2564 

 

 ตามที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่         
28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19   
ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ (ภาพที่ 1) และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ 
สามารถขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (ภาพที่ 2) ได้จากหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรมควบคุมโรคในการออกหนังสือรับรองฯ 

 
 

ภาพที่ 1 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2 หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

  
 กรมควบคุมโรค จึงได้จัดท าแนวทางการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1) โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้          
 1. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ  
 2. การเบิกหนังสือรับรองฯ 

3. ข้อก าหนด และวิธีการออกหนังสือรับรองฯ 
 4. การเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองฯ 
 5. การรายงานข้อมูลการออกหนังสือรับรองฯ 

6. ค าถามที่พบบ่อย และแนวทางการตอบค าถาม 
 7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
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1. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ใหเ้ป็นผู้ทีมี่อ านาจออกหนังสือรับรองฯ  
 บุคคลตามค าสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 2008/2564 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรอง
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบ 2) 
 หากหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประสงค์มีอ านาจ
ออกหนังสือรับรองฯ ให้น่วยงานท าหนังสือขอขึ้นทะเบียนออกหนังสือรับรองฯ มายังอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม
แนบแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 
(เอกสารแนบ 3) 
 
2. การเบิกหนังสือรับรองฯ 
 2.1 หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมควบคุมโรค  
       ขอเบิกหนังสือรับรองฯ ได้จากกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
 2.2 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
       1) ให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เบิกหนังสือรับรองฯ จากกองโรคติดต่อทั่วไป             
กรมควบคุมโรค และท าหน้าที่เป็นคลังส ารองให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ภายในเขต พร้อมจัดท า
ทะเบียนเบิกจ่ายและก ากับหมายเลขประจ าเล่ม 
       2) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เบิกหนังสือรับรองฯ จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่อยู่ในเขต
เดียวกัน และท าหน้าที่เป็นคลังส ารองให้กับโรงพยาบาลในจังหวัด พร้อมจัดท าทะเบียนเบิกจ่ายและก ากับ
หมายเลขประจ าเล่ม 
       3) โรงพยาบาล ให้เบิกหนังสือรับรองฯ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ศึกษาตัวอย่างทะเบียนเบิกจ่ายและก ากับหมายเลขประจ าเล่ม ได้จากเอกสารแนบ 4 
 
3. ข้อก าหนด และวิธีการออกหนังสือรับรองฯ 
 3.1 ข้อก าหนดการออกหนังสือรับรองฯ 
        1) หนังสือรับรองฯ นี้จะรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา   
ของราชอาณาจักรไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก  
        2) สามารถลงข้อมูลวัคซีนในหนังสือรับรองฯ เป็นรายครั้งตามที่ได้รับวัคซีนจริง เช่น หากได้รับ
วัคซีนเพียงเข็มเดียว โดยที่บริษัทวัคซีนแนะน าให้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ก็สามารถลงข้อมูลว่าฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็มได้ 
        3) หนังสือรับรองฯ 1 เล่ม ให้ใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออก
หนังสือรับรองแยกส าหรับเด็กด้วย 
  4) การแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือกรอกข้อความไม่ครบถ้วนในตอนหนึ่งตอนใดของหนังสือรับรองฯ 
จะถือว่าหนังสือรับรองฯ นั้นใช้ไม่ได้ 
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  5) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ แทน หากเด็ก (อายุต่ ากว่า 7 ปี)       
ยังเขียนหนังสือไม่ได้ ส าหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา) 
 
     3.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
       1) ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอ
สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ทั้งตัวจริงหรือส าเนา จ านวน 2 รายการ ได้แก ่
  - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบุคคลที่
ไม่ใช่สัญชาติไทย และสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้ตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดของแต่ละประเทศ  
      - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ตามที่แสดงในภาพที่ 1 หรือใบรับรองวัคซีนโควิด 19 จากแอพพลิเคชัน
หมอพร้อม  

 กรณีผู้ร้องขอไม่มีเอกสารรับรองวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศ ให้ผู้ร้องขอใช้เอกสาร
หลักฐานอ่ืนแทน เช่น Vaccine Covid-19 Certificate จากแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ ใบรับรองแพทย์ 
ฉบับจริง หรือเอกสารทางการแพทย์อ่ืน ที่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนครบถ้วนประกอบด้วย วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ
วัคซีน ชื่อการค้าวัคซีน ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิตวัคซีน (Lot Vac.) พร้อมกับมีลายมือชื่อแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพลงนามรับรอง และปั้มตราสัญลักษณ์หน่วยงานที่ให้บริการ โดยต้องมีข้อมูลที่สามารถให้
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบย้อนหลังได้ 
  2) กรณีที่ผู้ร้องขอไม่ได้เดินทางมาขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง โดยให้ผู้รับมอบอ านาจ
ด าเนินการแทน ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ (เจ้าของเล่มหนังสือรับรองฯ) จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ของผู้มอบอ านาจ รวม 4 รายการ ได้แก ่
          เอกสารที่ไม่ต้องเก็บส าเนา สามารถใช้ได้ทั้งตัวจริง หรือส าเนา 2 รายการ คือ   
    2.1 หนังสือเดินทาง (Passport) ผู้มอบอ านาจ ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
    2.2 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ทีย่ืนยันได้ว่าบุคคลนั้น
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว หรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุในข้อย่อยท่ี 2) ชองผู้มอบอ านาจ 
   2.3 บัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (ผู้ที่มารับหนังสือรับรองฯ แทน) 
   เอกสารที่เก็บไว้เป็นหลักฐานการรับเงิน 2 รายการ คือ   
    2.4 หนังสือมอบอ านาจ ฉบับตัวจริง (กรอกข้อมูล และลงนามครบถ้วน)  
   กรณีบิดา หรือมารดามาด าเนินการร้องขอหนังสือรับรองฯ แทนผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ หรือมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้บิดา หรือมารดาสามารถร้องขอหนังสือรับรองฯ แทนผู้เยาว์นั้นได้ 
โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ แต่หากบิดา หรือมารดา มอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการมารับหนังสือรับรองฯ
แทน ให้ใช้หนังสือมอบอ านาจที่ลงนามโดยผู้เยาว์ หรือบิดา มารดา ก็ได้ 
   2.5 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
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 3.3 การบันทึกข้อมูลในระบบ INTERVAC  
1) ขอใช้งานระบบ INTERVAC และการเข้าใช้งานระบบ 

 1.1 ขอใช้งานระบบ INTERVAC ตามแบบฟอร์มที่ 1 และกรอกข้อมูลใน Google form ได้ที่ลิ้งค์ 
https://forms.gle/sWaXq58tHMwvhMxF6 โดยกองโรคติดต่อทั่วไป จะส่งรหัสผู้ใช้งานไปท่ีอีเมลของผู้ที่ขอ
เข้าใช้งานระบบ ซึ่ง 1 หน่วยงาน ได้รับ 1 รหัสผู้ใช้ 
 1.2 กรณีผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตามต าแหน่ง ให้ผู้ขอใช้งานระบบกรอกชื่อ-สกุล และหน่วยงานของผู้ที่
มีอ านาจลงนามใน Google form ได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/Wuyiig72N7vuZH5j6  
 1.3 เ ข้ า ใช้ ง านระบบ INTERVAC ผ่ าน เว็ บ ไซต์  https://travel-intervac.ddc.moph.go.th  
โดยกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านตามท่ีแจ้งในข้อ 1.1 หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถกดได้ที่ My Profile  
(มุมขวาบน) และเปลี่ยนรหัสผ่าน หากลืมรหัสผ่านให้แจ้งข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ กลับมายังกองโรคติดต่อทั่วไป 
ผ่านอีเมล travelhealth.ddc@gmail.com 

 กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าใช้งาน 

 เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 
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2) การบันทึกข้อมูลออกหนังสือรับรองฯ 
 2.1 เลือกแทบที่เขียนว่า PERSON 
 

 
 
 
  
 
 
 
 2.2 ค้นหาประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยใช้เลขบัตรประชาชนให้กดแทบสีเหลือง หรือ
เลขพาสปอต ให้กดแทบสีฟ้า และเลขพาสปอต คู่กับสัญชาติ แทบสีม่วง และกดค าว่าค้นหา 
 2.2.1 กรณีค้นหาแล้วพบข้อมูลในระบบ ให้เลือกที่บันทึก/แก้ไขข้อมูล หน้าจอจะแสดง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.2 กรณีค้นหาแล้วไม่พบข้อมูลในระบบ ให้เลือกที่เพ่ิมผู้เดินทางรายใหม่ หน้าจอจะแสดง  
ดังภาพ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19 ให้ถูกต้องก่อน โดยหากเป็นเอกสารรับรองการได้รับ
วัคซีนฯ (ภาพที่ 1) ให้ตรวจสอบโดยการแสกน QR CODE และหากเป็นเอกสารอ่ืน เช่น ใบรับรองแพทย์  
อาจท าการตรวจสอบกับทางสถานพยาบาลต้นทาง หากตรวจสอบแล้วว่าได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว สามารถ
เพ่ิมข้อมูลได ้
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 2.2.3 กรณีค้นหาแล้วพบประวัติเคยออกหนังสือรับรองฯ ที่หน่วยงานอ่ืนแล้ว สังเกตจากข้อมูล

ผู้รับวัคซีนจะขึ้นเป็นแทบสีเทา มีเลขสมุดเหลือง ช่องสีขาว หากมีความจ าเป็นต้องออกเล่มใหม่ ให้น าเลขสมุด
เหลืองเล่มเดิม มาไว้ในช่องหมายเหตุ พร้อมระบุเหตุผลที่ยกเลิก เติมเลขเล่มเหลืองใหม่ในช่องเลขสมุดเหลือง  

 

 
2.2.4 กรณีค้นหาแล้วพบประวัติเคยออกหนังสือรับรองฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานอ่ืนแล้ว 

สังเกตจากข้อมูลผู้รับวัคซีนจะขึ้นเป็นแทบสีเทา ช่องเลขสมุดเหลืองเป็นสีขาว แตไ่ม่ขึ้นเลขสมุดเหลือง สามารถ
ออกเลขเล่มเหลืองให้ผู้รับบริการได้ และหากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนอ่ืน ให้ติดประสานกองโรคติดต่อทั่วไป 
096 1909616 

 

ช่ือหน่วยงานท่ีออก
หนังสือรับรองฯ แล้ว 
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 2.3 บันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ และเมื่อกรอกข้อมูลครบให้กดค าว่าบันทึกที่ด้านล่างขวาของ
หน้าจอทุกครั้ง ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
  2.3.1 ข้อมูลผู้รับวัคซีน ให้อ้างอิงข้อมูลตามหนังสือเดินทาง (Passport) ใบรับรองวัคซีน  
สมุดเล่มเหลือง 2021-06-xxxxxx ที่จะออกให้ผู้รับบริการ อีเมล (ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) โดยกรอก
เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขอารบิก กรณีเป็นชาวต่างชาติให้เลือกตรงช่องชาวต่างชาติ (อยู่ด้านล่างข้อมูลผู้รับ
วัคซีน) หากไม่มีข้อมูลวัน หรือเดือนเกิดของผู้รับบริการ ให้กดตรงวัน เดือน ให้เครื่องหมายถูกออก รายละเอียด
ดังภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
  2.3.2 ข้อมูลวัคซีน  

 กรณีพบข้อมูลในระบบ ข้อมูลวัคซีนจะขึ้นให้อัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขได้ ดังภาพ 
 
 
 
 
 

 กรณีพบข้อมูลการรับวัคซีนในระบบ INTERVAC ไม่ครบ แต่ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูล
การรับวัคซีนจากใบรับรองวัคซีน หรือจากแอพพลิเคชันหมอพร้อมถูกต้อง เช่น 
ใบรับรองวัคซีน ได้รับวัคซีนแล้ว 3 เข็ม แต่ในระบบแสดงข้อมูลวัคซีนแค่ 2 เข็ม 
สามารถกดเพ่ิมเข็ม และกรอกข้อมูลวัคซีนให้ครบถ้วน ถูกต้องได้ 
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 กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ กรอกข้อมูลการรับวัคซีนอ้างอิงตามใบรับรองวัคซีนของ
ผู้รับบริการให้ครบถ้วน โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขอารบิก ดังภาพ 

 
 

 

  

 

 2.3.3 ข้อมูลผู้ลงนาม โดยเลือกชื่อของผู้ที่ลงนามในสมุดเล่มเหลืองโควิด 19 และเลือกวัน เดือน ปี 
ที่ผู้รับบริการได้รับหนังสือรับรองฯ หากมีข้อมูลที่ต้องการบันทึกไว้ สามารถเติมข้อมูลในช่องหมายเหตุได้ ดังภาพ 
หากข้อมูลผู้ลงนามไม่ขึ้น ให้กรอกข้อมูลผู้ลงนามในข้อ 3.1 ข้อย่อย 1.2 และติดต่อไปยัง กองโรคติดต่อทั่วไป 
โทร 096 1909616 
 
 

 

 

  

3) การพิมพ์หนังสือรับรองฯ (กรณีมีเครื่องพิมพ์ที่เข้าได้กับสมุดและระบบ) 
 3.1 เมื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ 2 จะขึ้นข้อความพิมพ์สมุด ที่มุมด้านขวาบน ดังภาพ 
 
 

 

 

  3.2 ด าเนินการพิมพ์หนังสือรับรองฯ ทีละหน้า ตามที่ก าหนดในแทบ ได้แก่ หน้าหลัก หน้าภายใน 
เข็ม 1-2 หน้าภายในเข็ม 3-6 และกดช่อง Print กรณีเลขสมุดเหลืองเป็น 2021-03-xxxxxx ให้เลือก V.1 
Print และหากเลขสมุดเหลืองเป็น 2021-06-xxxxxx หรือ 2021-08-xxxxxx ให้เลือก V.2 Print ดังภาพ 

กดบันทึกทุกครั้ง เมื่อมีการกรอกหรือแก้ไขข้อมูล 
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ทั้งนี้ สามารถพิมพ์ QR Code ใส่กระดาษ A4 ได้ แต่ไม่สามารถพิมพ์ใส่สมุดเล่มเหลืองได้  กรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ 
Passbook ให้ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ กรอกข้อความในหนังสือรับรองฯ ให้ครบถ้วน โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
และเลขอารบิก พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราหน่วยงานของผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 5 ค าอธิบายและตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองฯ) 
 

4) การออกหนังสือรับรองฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Vaccine Passport) 
ด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ 2) การบันทึกข้อมูลออกหนังสือรับรองฯ เมื่อกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว  

QR Code จะแสดงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ในช่อง International certification ของแต่ละบุคคล โดยข้อมูล
จากการสแกน QR Code จะแสดงใน 1-2 วัน หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบ INTERVAC เรียบร้อยแล้ว  
หรือสามารถเลือกกดส่งอีเมล หรือเลือกออกใบรับรองฯ ซึ่งจะแสดงเป็นไฟล์ pdf แล้วปริ้นใส่กระดาษ A4 ให้กับ
ผู้รับบริการ 

 
ตัวอย่าง QR Code  

ในแอปพลิเคชัน 
หมอพร้อม  

ช่อง International 
certification 
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5) ข้อมูลการออกหนังสือรับรองฯ 

 หน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลที่ให้บริการทั้งหมด โดยเลือก วัน เดือน ปี และสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้ ดังภาพ  
 
 

 

 

 

  

4. การเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองฯ 
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองฯ อัตราครั้งละ 50 บาท/คน/ครั้ง ทั้งนี้ กรณีมีเหตุพิเศษอัน
ควรแก่การพิจารณายกเว้นการเรียกค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองฯ ให้สามารถยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองฯ แก่ผู้ร้องขอได้ โดยให้ค านึงถึงอายุ ประวัติ สุขภาพ อาชีพ รายได้ หรือเหตุ
อ่ืนใดของผู้ร้องขอประกอบด้วย 
 4.2 ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ร้องขอ  
 4.3 หน่วยงานของผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ ให้น าเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ
ออกหนังสือรับรองฯ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยไม่ต้องผ่านกรมควบคุมโรค รหัสบัญชีแยกประเภท 
4202010199 รหัสรายได้ 670 รหัสแหล่งของเงิน 6419200 สอบถามเพ่ิมเติมกองบริหารการคลัง  
กรมควบคุมโรค 0 2590 3066    
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5. การรายงานข้อมูลการออกหนังสือรับรองฯ 
 ข้อมูลการออกหนังสือรับรองฯ ของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้จากระบบ INTERVAC           
ในหน้า REPORT และเลือก Persons data ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ร้องขอที่ออกในแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้ผู้มี
อ านาจออกหนังสือรับรองฯ จัดท ารายงานที่ได้จากระบบ INTERVAC และจ านวนเล่มที่เสีย พร้อมระบุเลข
ประจ าเล่ม (ตามเอกสารแนบ 6 รายงานจ านวนหนังสือรับรองฯ เล่มที่เสีย) โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูล
ดั งกล่ า ว เป็ น ไฟล์  Excel เป็ นประจ าทุ ก เดื อน  ภาย ในวันที่  7 ของ เดื อนถั ด ไป  ผ่ านทาง อี เมล 
travelhealth@ddc.mail.go.th ของกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
และท าหนังสือเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค เรื่อง รายงานการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
โควิด 19 เพ่ือการเดนิทางระหว่างประเทศ ประจ าเดือน... 
ตัวอย่าง 

ข้อมูล จ านวนเล่ม (เล่ม) จ านวนเงินที่ได้รับ (บาท) 
หนังสือรับรองฯ ที่ให้บริการ 200 10,000.- 
หนังสือรับรองฯ ที่เป็นเล่มเสีย 20 - 

รวม 220 10,000.- 
 
6. ค าถามท่ีพบบ่อย และแนวทางการตอบค าถาม 
 กรณีที่ 1 เม่ือสแกน QR Code ในใบหมอพร้อม หรือตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนจากฐาน MOPH 
Immunization Center แล้ว ไม่ปรากฎข้อมูลการได้รับวัคซีน หรือจ านวนเข็มไม่ครบตามที่ได้รับจริง  
  แนวทางการตอบ : แนะน าให้ผู้ร้องขอหนังสือรับรองฯ ประสานหน่วยงานที่ฉีดวัคซีน เพ่ือขอ
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนครบถ้วนประกอบด้วย วัน/เดือน/ปีที่ได้รับวัคซีน ชื่อการค้าวัคซีน 
ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิตวัคซีน (Lot Vac.) พร้อมกับมีลายมือชื่อแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพลงนาม
รับรอง และปั้มตราสัญลักษณ์หน่วยงานที่ให้บริการ 
 กรณีที่ 2 ผู้ร้องขอท าหนังสือรับรองฯ สูญหาย จะแนะน าอย่างไร 

แนวทางการตอบ: ให้ผู้ร้องขอติดต่อขอออกเล่มใหม่ได้ ณ หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองฯ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดิม เนื่องจากทุกแห่งใช้ระบบ INTERVAC ซึ่งมีข้อมูลเชื่อมถึงกัน และเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการออกเล่ม 50 บาท/คน/ครั้ง ทั้งนี้ สามารถแนะน ารายชื่อหน่วยงานที่ให้ บริการออกหนังสือ
รับรองฯ จากเว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป ตามเอกสารแนบ 7 โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งความ 

 
 กรณีที่ 3 หากได้รับวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ จะขอออกหนังสือรับรองฯ ของประเทศไทย ได้หรือไม่  
  แนวทางการตอบ : หนังสือรับรองฯ นี้ จะรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย
เท่านั้น (มีข้อมูลในฐาน MOPH IC) และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของ
ราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ดังนั้น หากได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ        
จะไมอ่อกหนังสือรับรองฯ ให้  
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 กรณีที่ 4 หากฉีดไม่ครบตามจ านวนเข็มท่ีบริษัทผู้ผลิตก าหนด จะขอหนังสือรับรองฯ ได้หรือไม่ 
  แนวทางการตอบ : สามารถออกหนังสือรับรองฯ ให้ได้ตามจ านวนเข็มที่ได้รับจริงในประเทศไทย            
ทั้งกรณีที่ครบโดส ไม่ครบโดส หรือเข็มกระตุ้น เช่น 

- ได้รับซิโนแวค เข็ม 1 ที่ประเทศไทย แล้วจ าเป็นต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ (รับเข็ม 2 ไม่ทัน)     
   จะออกหนังสือรับรองฯ ให้ได้ เฉพาะเข็มที่ 1 
- ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 ที่ประเทศไทย แล้วไปรับเข็ม 2 รวมทั้งเข็มกระตุ้นที่ต่างประเทศ 

หรือได้รับเข็ม 1 ที่ต่างประเทศ และกลับมารับเข็ม 2 ที่ประเทศไทย จะออกหนังสือรับรองฯ ให้ได้
เฉพาะเข็มที่ได้รับในประเทศไทยเท่านั้น และผู้รับบริการไม่สามารถน าหนังสือรับรองฯ (เล่มเหลือง) 
ไปให้แพทย์ที่ต่างประเทศลงข้อมูลวัคซีนเข็มที่ได้รับในต่างประเทศเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากผู้มีอ านาจ         
ในการลงนามในหนังสือรับรองฯ ต้องได้รับการมอบอ านาจจากอธิบดีกรมควบคุมโรคเท่านั้น            
(อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 
 กรณีที่ 5 มีหนังสือรับรองฯ แล้ว และเพิ่งได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จะขอเพิ่มข้อมูลในหนังสือรับรองฯ            
ได้อย่างไร 
  แนวทางการตอบ :  
  1) แนะน ารายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองฯ จากเว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป                
ตามเอกสารแนบ 7 และแจ้งให้โทรสอบถาม หรือนัดหมายล่วงหน้า  
  2) เอกสารที่ต้องใช้ 3 รายการ ได้แก่ 
      - หนังสือรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) 
      - หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตัวจริง หรือส าเนา             
            - ใบรับรองการฉีดวัคซีน เช่น ใบหมอพร้อมที่มี QR code ซึ่งแสดงข้อมูลเข็มกระตุ้นที่ได้รับ หรือ 
ใบรับรองแพทย์ที่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ได้แก่ วัน/เดือน/ปีที่ได้รับวัคซีน ชื่อการค้าวัคซีน                   
ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิตวัคซีน (Lot Vac.) พร้อมกับมีลายมือชื่อแพทย์ลงนามรับรอง และปั้มตรา
สัญลักษณ์หน่วยงานที่ให้บริการ 
   
 กรณีที่ 6 ผู้ร้องขอฯ มีหนังสือเดินทาง (passport) มากกว่า 1 เล่ม จะให้ใช้เล่มใดมาขอหนังสือรับรองฯ
  แนวทางการตอบ :  

1) ระบบ INTERVAC ไม่สามารถออกหนังสือรับรองฯ ที่ระบุเลขหนังสือเดินทางได้มากกว่า 1 เล่ม 
(เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการออก QR Code หนังสือรับรองฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ปัจจุบันยังคงออก
หนังสือรับรองฯ ให้ได้เพียง 1 เล่มต่อ 1 คน ดังนั้น แนะน าให้เลือกหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทาง           
บ่อยที่สุด 

2) หากจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มอ่ืนในการเดินทาง แนะน าให้น าหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ออก
หนังสือรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) และหนังสือรับรองฯ พกคู่กันไปด้วย 
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 กรณีที่ 7 กรณีเป็นบุคคล 2 สัญชาติ มีหนังสือเดินทาง 2 เล่ม โดยเล่มประเทศไทยใช้ชื่อไทย เล่มต่างประเทศ
ใช้อีกชื่อหนึ่ง และต้องการใช้หนังสือเดินทางเล่มต่างประเทศมาขอหนังสือรับรองฯ โดยที่ชื่อในเอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีนในประเทศไทยเป็นชื่อไทย  
 แนวทางการตอบ : จะออกหนังสือรับรองฯ ให้เฉพาะหนังสือเดินทางเล่มที่มีชื่อตรงกับเอกสารรับรอง            
การฉีดวัคซีนในประเทศไทย 
 
 กรณีที่ 8 มีหนังสือรับรองฯ แล้ว และใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง พบว่า หนังสือเดินทาง (passport) หมดอายุ 
จะต้องมาขอหนังสือรับรองฯ ใหม่หรือไม่  
 แนวทางการตอบ :  

1) ไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือรับรองฯ เล่มใหม่  
2) แนะน าให้พกหนังสือเดินทางเล่มที่หมดอายุ และหนังสือรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) ถือคู่ไปกับหนังสือ

เดินทางเล่มใหม ่หรือหากต้องการท าเล่มใหม่ที่มีเลขหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ก็สามารถท าได้เช่นกัน  
 
 กรณีที่ 9 มีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากต่างประเทศ 1 เข็ม และหนังสือรับรองฯ ของประเทศไทย 1 เข็ม 
สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยหรือประเทศปลายทางอ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
 แนวทางการตอบ : แนะน าให้ยื่นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการ
เดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry / COE) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดอ่ืนๆ ของประเทศปลายทางด้วย 
เช่น เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือนิยามการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด เป็นต้น 
  
กรณีที่ 10 ฉีดวัคซีนทั้งจากต่างประเทศ และในประเทศไทย ออกหนังสือรับรองฯ อย่างไร 
      แนวทางการตอบ : ออกหนังสือรับรองฯ ได้เฉพาะรับวัคซีนในประเทศไทย และนับจ านวนเข็มตามที่
ได้รับวัคซีนในประเทศไทย เช่น ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 จากต่างประเทศ และได้รับวัคซีนในประเทศไทย 
เข็มที่ 3 และ 4 จะได้รับหนังสือรับรองฯ เป็นเข็มท่ี 1 และ 2 นับจากท่ีได้ฉีดวัคซีนในประเทศไทย 
 
7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการออกหนังสือรับรองฯ สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่       
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 096 1909616 
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ travelhealth@ddc.mail.go.th ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
กับการออกหนังสือรับรองฯ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป เมนู เอกสารรับรองโควิด 19 ระหว่างประเทศ 
ตามเอกสารแนบ 8 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารแนบ 1 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

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

เอกสารแนบ 2 
ค าสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 2008/2564 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารแนบ 3 
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

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 ............................................................ ผู้ขอขึ้นทะเบียน  
                                      (                                              )       

                  ลงวันที่ ........../........../............ 
 

 

ลายมือช่ือของผู้มีอ านาจ 

ออกหนังสือรับรองฯ 

 

 

 

 

ตราประทับหน่วยงานของ   

ผู้มีอ านาจออกหนังสือ รับรองฯ 

 

 

 

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลอีกครั้งใน QR Code  
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เอกสารแนบ 4 
(ตัวอย่าง) ทะเบียนการเบิกจ่ายและก ากับหมายเลขประจ าเล่ม 

หน่วยงาน : ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เลขเล่ม หน่วยงานที่ได้รับ จ านวน (เล่ม) 
2021-03-055000 ถึง 2021-03-056000 สสจ.ภูเก็ต 1,000 
2021-03-056000 ถึง 2021-03-056500 สสจ.กระบี่ 500 
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เอกสารแนบ 5  
ค าอธิบายและตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองฯ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย  
หมายเลข 1 คือ เลขประจ าเล่มหนังสือรับรองฯ  
                    (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 าอธิบาย 
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.) ที่ได้รับหนังสือรับรองฯ ฉบับนี้ 
หมายเลข 15 คือ ลายมือชื่อของผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ 
หมายเลข 16 คือ ตราประทับหน่วยงานของผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองฯ  

 4  5  6 

 7 

 8  9 

 10  11  12  13  14  15  16 
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ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองฯ 
 

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 Sinovac Life 
Sciences 
C20210488 

22 Mar 2021 
 

ลายมือชื่อ 
พร้อมต าแหน่ง 

ตราประทับ
หน่วยงาน 

2nd dose CoronaVac 
(Sinovac) 

21 Mar 2021 Sinovac Life 
Sciences 
C20210488 

22 Mar 2021 
 

ลายมือชื่อ  
พร้อมต าแหน่ง 

ตราประทับ
หน่วยงาน 

3rd dose AstraZeneca 02 Aug 2021 AstraZeneca Plc. 
A1012 

16 Aug 2021 
 

ลายมือชื่อ  
พร้อมต าแหน่ง 

ตราประทับ
หน่วยงาน 

 

 

 
 
 
 

Ms. Manee Pumjai 

 

1 Jan 1990 Female 
Thai 

1-2345-67890-12-3 ลายมือชื่อผู้ได้รับวัคซีน เหมือนในหนังสอืเดินทาง A123456 หรือ 
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เอกสารแนบ 6  
รายงานจ านวนหนังสือรับรองฯ เล่มที่เสีย   

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

ประจ าเดือน................................. พ.ศ. .................... หน่วยงาน............................................ ..............................
มีหนังสือรับรองฯ เล่มที่เสีย จ านวน........................เล่ม โดยมีเลขประจ าเล่ม ดังนี้ 

 
เล่มที่ เลขประจ าเล่มหนังสือรับรองฯ 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
  
  

 
หมายเหตุ : เล่มที่เสีย หมายถึง หนังสือรับรองฯ ที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า กรอกข้อความไม่ครบถ้วน          
ในตอนหนึ่งตอนใด กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

    
 

     ผู้รายงาน .............................................................. 
(                                              ) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
              
             วันที่......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ผ่านทางอีเมล 
travelhealth@ddc.mail.go.th ของกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
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เอกสารแนบ 7 
หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

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

เอกสารแนบ 8 
เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป  

เมนู เอกสารรับรองโควิด 19 ระหว่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


