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ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉินออกไปเป็นระยะอย่ างต่อเนื่ อง
และมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศ เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่
ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอานาจหน้ าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ ๕ ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๒๓) ลงวั นที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ นายกรั ฐมนตรีในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ บริ หารสถานการณ์โควิด - 19 โดยข้ อเสนอ
ของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และคณะทางานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด - 19 จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ มี ก ารจั ด หาวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19 ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จ านวนเพี ย งพอ
แก่ประชาชนโดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ ๗๐ ของจานวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจานวนประชากร
ห้าสิบล้านคน)
ข้อ ๒ ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในการดาเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓ ให้ กรมควบคุมโรค องค์ การเภสั ชกรรม สถาบั นวั คซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ราชวิ ทยาลั ยจุ ฬาภรณ์ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ ที่ มี หน้ าที่ และอ านาจในการให้ บริ การทางการแพทย์
หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดาเนินการจัดหา สั่ง หรือนาเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
อย่ างเร่ งด่ ว น เพื่ อให้ ประชาชนได้ รั บวั คซี นที่ มี คุ ณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพอย่ างรวดเร็ วและทั่ วถึ ง
ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กาหนด
ข้อ ๔ เพื่อเป็นการสนั บสนุ นให้ประชาชนเข้าถึงวั คซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ได้มากขึ้ น
สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจั ดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
จากหน่ ว ยงานตามข้ อ ๓ ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อน ามา
ให้บริการประชาชนหรือบุคลากรในความดูแลได้ตามความเหมาะสม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และต้องพิจารณากาหนดราคาวัคซีนและการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ข้อ ๕ โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ยังมีจานวนจากัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ
แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ ๓ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือนายกรัฐมนตรีกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทาง
หรื ออยู่ ในการก ากั บดู แลของผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดและคณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวั ด เพื่ อมิ ให้ เกิ ด
ความเหลื่อมล้าในการจัดหาวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้
ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้การกระจายวัคซีนในห้วงเวลาวิกฤติมีความเป็นธรรมมากที่สุด
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น และให้ ค วามส าคั ญ ในการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนรวมของประเทศ
ข้อ ๖ ให้ หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชนทุ กภาคส่ วนเชื่ อมโยงและบูรณาการข้ อมูล
กั บระบบแพลตฟอร์ มหมอพร้ อมของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อความปลอดภั ยสู งสุ ดของประชาชน
ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

