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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

เรื่อง การลงทะเบียนแจ้งความประสงคข์อรับการฉีดวัคซีนทางเลือก  

“ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์เพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รอบท่ี 4) 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ใน
ระดับประเทศยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและพบอัตราการติดเชื้อและมีจํานวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้
มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง รักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมท่ีรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ทําความ
สะอาดสถานท่ีและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม รวมท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(โควิด - 19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระลอกเมษายน) ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 
155 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 5,298 ราย ยังรักษาอยู่ 1,171 ราย และรักษาหายกลับบ้าน 4,094 ราย 
ผู้เสียชีวิต 33 ราย (ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในเขตพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง พบผู้ติดเชื้อสะสม 64 ราย นับว่า
ยังคงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง
และการได้รับวัคซีนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และช่วยลดความรุนแรงของโรคท่ีจะเกิดอันตรายต่อชีวิต
ประชาชน ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1203     
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 แจ้งแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพ่ือให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง มีวัคซีนเหลือจากการรับ
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ และการให้บริการฉีดวัคซีนเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว นั้น 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 ข้อ 5 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 
เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง  
และร่วมกับ “โรงพยาบาลทักษิน” เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการฉีดวัคซีน (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย/ค่าบริการใดๆ 
กับประชาชน) ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ภายในกําหนดระยะเวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์หลังจากการ
ฉีดเข็มท่ี 1 ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

ท้ังนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ และแนบเอกสารสําเนา ได้ท่ี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านตําบลตะเคียนทอง และรับรองโดยผู้
รับรองตามท่ีกําหนดไว้ในแบบลงทะเบียนฯ ก่อนนําส่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ภายในวันจันทร์
ท่ี 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

/1. กรณีเป็นบุคคล... 



-2- 
 

1.กรณีเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ตามทะเบียนราษฎร์) พื้นท่ีตําบลตะเคียนทอง 
แต่ยังไม่ได้ย่ืนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี ้

(1)  มีสัญชาติไทย   

(2)  มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ณ วันรับบริการฉีดวัคซีน) 

(3)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ตามทะเบียนราษฎร์) พ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภายในวนัท่ี 20 กันยายน 2564) 

(4)  ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาก่อน 

(5)  เป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เอกสาร/หลักฐานท่ีจะต้องใช้ยื่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ 

(1) แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ (แบบท่ี 1 สําหรับบุคคลท่ีมีชื่อตามทะเบียนบ้าน) 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) สําเนาทะเบียนบ้าน (ซึ่งปรากฏหน้าแรกและหน้าท่ีมีชื่อผูข้อรับการฉีดวัคซีน
ในแผ่นเดียวกัน) 

2. กรณีเป็นบุคคลท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่อาศัยอยู่เป็นประจําในพื้นท่ีตําบล
ตะเคียนทอง จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี ้

1) มีสัญชาติไทย   

2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ณ วันรับบริการฉีดวัคซีน) 

3) เป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง  

4) เป็นบุคคลซึ่งเจ้าบ้าน/บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทะเบียนราษฎร์) พ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง 
ลงนามรับรอง 

5) ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาก่อน 

6) เป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เอกสาร/หลักฐานท่ีจะต้องใช้ยื่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ 

(1) แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ (แบบท่ี 2 สําหรับบุคคลท่ีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
แต่อาศัยอยู่เป็นประจําในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง)  

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้อาศัย 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับรองข้อมูล (เจ้าบ้าน/บุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

(4) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีอาศัยอยู่ (ซึ่งปรากฏหน้าแรกและหน้าท่ีมีชื่อผู้รับรองใน
แผ่นเดียวกัน)  

/3.กรณีเป็นบุคคล… 
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3. กรณเีป็นบุคคลท่ีทํางานในสถานประกอบการ ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีตําบลตะเคียนทอง จะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ดังนี ้

1) มีสัญชาติไทย/ไม่มีสัญชาติไทย   

2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ณ วันรับบริการฉีดวัคซีน) 

3) เป็นบุคคลท่ีทํางานในสถานประกอบการ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง 

4) เป็นบุคคลซึ่งเจ้าของ/ผู้แทนของสถานประกอบการ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง ลงนามรับรอง 

5) ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาก่อน 

6) เป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เอกสาร/หลักฐานท่ีจะต้องใช้ยื่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ 

(1) แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ (แบบท่ี 3 สําหรับบุคคลท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง) 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทางสําหรับคนต่างชาติท่ีอยู่ในไทย/
สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับรองข้อมูล (เจ้าของ/ผู้แทนของสถานประกอบการ) 

(4) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ (ซึ่งปรากฏหน้าแรกและหน้าท่ีมีชื่อผู้รับรองใน
แผ่นเดียวกัน) และหรือสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองสถานประกอบการอ่ืนๆ 

หมายเหต ุกรณีเป็นบุคคลท่ีมีรายชื่อสํารองรอบท่ี 3 จํานวน 23 คน ไม่ต้องสมัครใหม่ 

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จะดําเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จํานวน 200 คน สําหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ ท่ีเข้าไม่ถึงระบบบริการ
สาธารณสุข ได้แก่ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด, ผู้สูงอายุ 70 ปีข้ึนไป/ผู้ป่วยติดเตียง, พระ/นักบวช และ
ผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจะพิจารณา
ดําเนินการจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ก่อนหลังโดยเรียงตามลําดับ ดังนี ้

ลําดับท่ี ๑ บุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ตามทะเบียนราษฎร์) พ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง   

ลําดับท่ี 2 บุคคลท่ีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่อาศัยอยู่เป็นประจําในพ้ืนท่ีตําบล
ตะเคียนทอง 

ลําดับท่ี 3 บุคคลท่ีทํางานในสถานประกอบการ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทอง 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 และกําหนดนัดหมายวัน
ฉีด ณ โรงพยาบาลทักษิณ จะประกาศวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง   

/ท้ังนี ้… 
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ท้ังนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง, กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจําตําบล, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบล
ตะเคียนทอง หรือ ท่ีทําการองค์การ-บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๔๕-๒๖๑๖ ต่อ ๑๑ (http://www.takeantong.go.th)  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

(นายกิตติศักดิ ์ สุวรรณจันทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 














