
การบัญชีแสดงเจตจ านงค์ในการจองคิวและรับวัคซีนโควิด 19
(Whitelist) ของก าลังพลและครอบครัว ทบ.

แผนกควบคมุโรคติดตอ่และกีฏเวชวทิยา 
กองส่งเสรมิสขุภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทยท์หารบก

www.cdce.me  (16 พ.ค. 2564)    



➢ หน่วยทหารส ำรวจยอดควำมตอ้งกำรวคัซีนโควิด19 ของก ำลงัพลและ

ครอบครวั (ผูท้ี่มอีำย ุ18-59 ปี) สง่ รพ.ทบ. ภายใน 24 พ.ค. 64
• นขต.ทบ. (สว่นกลำง) ท่ีตัง้อยู่ใน กทม.และปริมณฑล ใหส้ง่เขำ้ รพ.

พระมงกฎุเกลำ้ (รพ.รร.๖)

➢ ทำงอีเมลล ์พ.ต.หญิงตลุำชนิ ีสขุเจริ nong_army32@hotmail.com และ
สอบถำมไดท้ี่เบอร ์081-8407577

• สว่น หน่วยทหารอ่ืนๆ ใหส้ง่ไปยงั รพ.ทบ. ในพื้นที่เดยีวกนักบัที่ตัง้หนว่ย

ของตน หรือ รพ.ทบ.ที่รบัผดิชอบเขตพื้นที่ของหนว่ย

➢ ใหห้นว่ยทหำร ประสำนกบั รพ.ทบ. ในกำรน ำส่ง whitelist ตอ่ไป

การส ารวจผ ูท่ี้ประสงคจ์ะฉีดวคัซีน COVID-19



1. ให ้รพ.ทบ.ส ำรวจยอดก าลงัพลใน นขต.ทบ. ที่ประสงคจ์ะฉีด

วคัซีนโควิด 19 ไดแ้ก่
➢ ทหำรประจ ำกำร (สญัญำบตัร ชัน้ประทวน พลทหำรเกำ่ พลอำสำสมคัร )

➢ ลกูจำ้งประจ ำ/ชัว่ครำว

➢ พนกังำนรำชกำร 

➢ อส.ทพ.

➢ นกัเรียนทหำร

➢ ผูต้อ้งขงัในเรือนจ ำ มทบ. (ยกเวน้ผูต้อ้งขงัทำงวินยั) [รพ.ทบ.จะส ารวจเอง]
2. ทัง้น้ี ไม่รวม บคุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุด่านหนา้, กกล.ทบ. 

ไทย-พม่า หรอื ผ ูท่ี้ไดร้บัการฉีดวคัซีนแลว้)

การส ารวจผ ูท่ี้ประสงคจ์ะฉีดวคัซีน COVID-19



2. ใหส้ ำรวจยอดครอบครวัของก ำลงัพลที่ประสงคจ์ะฉีดวัคซีน   

โควิด 19 ในสถานพยาบาลของ ทบ. โดยมเีงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี้

1) ตอ้งสำม ีหรือ ภรรยำ และหรือ บตุรตำมกฎหมำย 

2) เครือญำตท่ีิอาศยัอย ูใ่นบา้นพกัเดียวกนั

3) ตอ้งเป็นผูท้ี่มีอายตุัง้แต่ 18-59 ปี 
4) ไม่ตอ้งลงทะเบียนใน หมอพรอ้ม

การส ารวจผ ูท่ี้ประสงคจ์ะฉีดวคัซีน COVID-19



1. ใหด้ำวนโ์หลด whitelist ในรปูแบบ excel file จำกหนำ้เวป 

https://www.cdce.me/covid-vaccine.html

2. ใหน้ ำรำยละเอียดของก าลงัพล ลงใน spreadsheet ท่ี 5

ประชาชนทัว่ไป

3. ใหน้ ำรำยละเอียดของครอบครวัลงใน spreadsheet ท่ี 5

ประชาชนทัว่ไป เช่นเดียวกนั

1) กรณีอายตุัง้แต่ 60 ปี แนะน าใหล้งทะเบียนกบั หมอพรอ้ม

2) กรณีมโีรคประจ าตวัตามท่ีก าหนด 7 กล ุม่โรค แนะน าให้

ลงทะเบียนกบั หมอพรอ้ม

การท าบญัชีแสดงเจตจ านงคใ์นการจองคิวและรบัวคัซีนโควิด 19

(WHITELIST)



HTTPS://WWW.CDCE.ME/COVID-VACCINE.HTML



1. ขอ้มลูท่ีตอ้งการน าเขา้ตอ้งอย ู ่Sheet แรก เท่านัน้

2. ทกุคอลมัน ์ตอ้งเป็นรปูแบบ (Format) ที่ก ำหนดใหต้ำมตวัอย่ำง เทำ่นัน้ 

3. ชือ่สถำนบริกำรถกูตอ้งและใหต้รงกบัรหสัหน่วยบริการ 5 หลกั (Hcode5) เทำ่นัน้

4. ค ำน ำหนำ้ชือ่ ใหใ้ช ้3 ประเภทและใชค้ ำเต็ม เทำ่นัน้ คือ นาย นาง นางสาว

5. วนัเดอืนปีเกดิ ตอ้งเป็นรปูแบบ (Format) วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) เท่านัน้ เชน่ 

20/8/2525

6. หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน ตอ้งเป็นตวัเลขทัง้หมด และถกูตอ้งตำม

กรมกำรปกครอง เทำ่นัน้ เชน่ 1353588045452

7. เบอรโ์ทรศพัท ์ตอ้งเป็นรปูแบบ (Format)  089-9999999 เท่านัน้

8. กำรประสงคร์บัวคัซีน ตอ้งเป็นรปูแบบ (Format)  คือ 1-รบั, 0-ไมร่บั

เง่ือนไขการน า WHITELIST เขา้ระบบ MOPH 

IMMUNIZATION CENTER



WHITE LIST ส าหรบั MOPH IMMUNIZATION CENTER

5. ประชาชนทัว่ไป 

รหสัของ 

รพ.ทบ. ซ่ึงเป็น

สถานท่ีฉีด

วคัซีนให้

ประเภทของ

กล ุม่เป้าหมาย

ของก าลงัพลและ

ครอบครวั

วนัเดือนปีเกิด 

และรหสับตัร ปชช. 

(ถา้นายใดผิด จะอพั

โหลดเฉพาะของนายนัน้

ไมไ่ด)้

ตอ้งเป็น

1-รบั เท่านัน้



สรปุยอดส ารวจราย นขต.ของหน่วยทหาร 

ท่ีตอ้งสง่ให ้รพ.ทบ. ดว้ย

(สามี ภรรยา ลูก) เครือญาติ (18-59 ปี)

1 0

2 0
3 0
4 0

5 0

6 0
7 0
8 0

9 0

10 0
0 0 0 0

สรปุยอดก ำลงัพลและครอบครวั ทบ. จ ำแนกรำย นขต. ของ หนว่ยทหำร

ล าดับ

รวม

ก าลังพล*
รวมทั้งส้ิน

หน่วยทหารในพ้ืนที่ ต้ังเดียวกับ รพ.ทบ.

 / หน่วยทหารที่ ต้ังอยู่ในเขตรับผิดชอบ

ของ รพ.ทบ.

จ านวนยอดเสนอความต้องการ
ครอบครัว**



แบบสรปุยอดแจกจ่ายรายหน่วยทหารของ รพ.ทบ. 

(สามี ภรรยา ลูก) เครือญาติ (18-59 ปี)

1 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ

**ครอบครัว หมายถึง สามี ภรรยา และบุตรตามกฏหมาย รวมถึง ญาติของก าลังพล (เป็นผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี) [ส าหรับส่วนผู้ที่มีอายุ > 60 ปีและคนที่มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มเส่ียง ให้ไปลงทะเบียนหมอพร้อม]

สรปุยอดก ำลงัพลและครอบครวั ทบ. จ ำแนกรำยหนว่ยของ รพ.ทบ.

ล าดับ

รวม

ก าลังพล*

ที่อยู่ รพ.ทบ. เพ่ือการจัดส่ง

วัคซีน

หน่วยทหารในพ้ืนที่ ต้ังเดียวกับ รพ.ทบ.

 / หน่วยทหารที่ ต้ังอยู่ในเขตรับผิดชอบ

ของ รพ.ทบ.

ทหารใหม่ ผลัด

 1/64 ***

ผู้ต้องขังใน

เรือนจ า ***

จ านวนยอดเสนอความต้องการ

ทหารใหม่ ผลัด

 2/64 ***

ครอบครัว** รวมทั้งส้ิน
ชื่อ น.เวชกรรม/ 

ผู้รับผิดชอบวัคซีน
เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งส้ิน

***ทหารใหม่ หมายถึง ทหารผลัด 1/64 และ 2/64 (รพ.ทบ. จะเป็นผู้ส ารวจและกรอกในแบบสรุปยอด)

***ผู้ต้องขังในเรือนจ า มทบ. (รพ.ทบ. จะเป็นผู้ส ารวจและกรอกในแบบสรุปยอด)

*ก าลังพล หมายถึง 1) นายทหารสัญญาบัตร 2) นายทหารชั้นประทวน 3) พลทหาร (เก่า) 4) ลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 5) พนักงานราชการ 6) อส.ทพ. 7) นักเรียนทหาร [ซ่ึง จนท.ที่ เก่ียวข้องกับหน่วยฝึก จะต้องถูกนับรวมในก าลังพลด้วย ไม่ต้องแยกออกมา]

เฉพาะ 

รพ.ทบ.



การส ารวจผ ูท่ี้ประสงคจ์ะฉีดวคัซีน COVID-19

หน่วยทหาร รพ.ทบ. กสวป.พบ.

1. ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่เดยีวกนักบั รพ.ทบ. หรือ ตัง้อยู่

ในเขตควำมรบัผดิชอบของรพ.ทบ.

2. ใหจ้ดัท า whitelist ตำมรปูแบบที่ สธ. ก ำหนด

สง่ กพ.ทบ. 1 ชดุ และ รพ.ทบ. 1 ชดุ ภำยใน 24
พ.ค. 64

3. ใหร้วบรวมยอดแยกรายนขต. ของหน่วย 

ตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด

4. สำมำรถดำวนโ์หลด whitelist และศึกษำวิธีท ำ
และแบบฟอรส์รปุควำมตอ้งกำรรำย นขต.ของ

หนว่ย ไดจ้ำก www.cdce.me/covid-vaccine

1. รบั Whitelist จาก หน่วยทหาร และ
แบบสรปุยอดส ารวจความตอ้งการ

วคัซีน ตำมท่ี พบ.ก ำหนด

2. ใหร้วบรวมยอดแยกรายหน่วยทหาร 

ตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด สง่ให ้

กสวป.พบ. ภำยใน 26 พ.ค. 64
3. สำมำรถดำวนโ์หลดและสง่แบบฟอรม์

สรปุยอดส ำรวจจ ำแนกตำมรำยหนว่ย

ทหำร ไดท้ี่ www.cdce.me/covid-
vaccine

1. รบัรำยงำนจำก รพ.ทบ. 

เฉพาะแบบฟอรม์สรปุ

ยอดส ารวจจ าแนกตาม

รายหน่วยทหาร และยอด

ส ารวจรวมเท่านัน้

2. สง่ให ้กพ.ทบ. ภำยใน 28
พ.ค. 64

http://www.cdce.me/covid-vaccine
http://www.cdce.me/covid-vaccine


มีข้อสงสัยในท าการบัญชีแสดงเจตจ านงค์ในการจองคิวและรับ
วัคซีนโควิด 19 (Whitelist) ของก าลังพลและครอบครัว ทบ. ให้

ติดต่อ สอบถามที่ 
• น.เวชกรรมป้องกัน ใน รพ.ทบ. ใกล้เคียง หรือ รพ.ทภ. 
• กสวป.พบ. โทร 94424


