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การขอสําเนาเวชระเบยีน 
 

 เวชระเบยีน (Medical Record) หมายถงึ เอกสารทางการแพทยทุกประเภท ที่ใชบันทึกและ

เก็บรวบรวมเร่ืองราวประวัติของผูปวยทั้งประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพยา เอกสาร

การยินยอมใหทําการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน ขอมูลบงช้ีเฉพาะของ

บุคคล การรักษาพยาบาล คารักษาพยาบาล ผลจากหองปฏบิัติการ 
 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 เวชระเบียน ประวัติสุขภาพ รายงาน

การแพทย เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งโรงพยาบาลจะเปดเผยขอมูลเวชระเบียบของผูปวยที่อยู

ความควบคุมดูแลของตนตอบุคคลอื่น หรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปน

หนังสือของเจาของขอมลูเวชระเบยีนไมได เวนแตเปนการเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 ทัง้น้ีผูปวยที่เปนเจาของขอมูลเวชระเบียนหรือบุคคลผูมีสิทธิดําเนินการแทนมีสิทธิที่จะไดรูถึง

ขอมูลเวชระเบยีนของตน เมือ่มคีํารองขอเปนหนังสือตอโรงพยาบาล 

  
บุคคลผูมสีทิธิกระทําการแทนในการขอสําเนาเวชระเบยีน 

 1. ในกรณเีจาของขอมูลเวชระเบยีนเปนผูเยาว ใหผูใชอํานาจปกครองมสิีทธดํิาเนินการแทน 

     ถาผูเยาวมอีายุไมตํ่ากวา ๑๕ ป ตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวดวย 

 ๒. ในกรณเีจาของขอมูลเปนคนไรความสามารถ ใหผูอนุบาลมสิีทธดํิาเนินการแทน 

 3. ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนเสมือนไรความสามารถไมสามารถย่ืนคํารองขอเพราะเหตุมี

กายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือมีเหตุอื่นทํานองเดียวกัน ใหผูพิทักษมีสิทธิดําเนินการ

แทน 

 ๔ ในกรณีเจาของขอมูลถึงแกกรรม และมิไดทําพินัยกรรมกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหบุคคล

ดังตอไปน้ีมสิีทธดํิาเนินการไดตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปน้ี 

 (๑) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 

 (๒) คูสมรส 

 (๓) บดิาหรือมารดา 

 (๔) ผูสืบสันดาน 

 (๕) พ่ีนองรวมบดิามารดา 

 (๖) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
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การเปดเผยขอมูลเวชระเบยีนโดยไมตองไดรับความยินยอมของเจาของขอมูลเวชระเบยีน 

 1. ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน   

ของรัฐแหงน้ัน 

 2. เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุช่ือหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล      

เวชระเบยีนเกี่ยวกับบุคคลใด 

 3. ตอเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน      

การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

 4. เปนการใหซึ่งจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวติหรือสุขภาพของบุคคล 

 5. ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่    

จะขอขอเท็จจริงดังกลาว 
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แผนผังแสดงการขอสําเนาเวชระเบยีน 

 
ผูรับผิดชอบ         กิจกรรม             เอกสาร 

 
     
 
 
 
 
          
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yes 

ยื่นคํารองขอสําเนาเวชระเบียน 

และแนบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ดําเนินการถายสําเนาเวชระเบียน 

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ภาพถายทางรังสี 

แผนซีดีบันทึกขอมูล หรืออื่นๆ 

No 

จัดเก็บคาธรรมเนียม 

นําใบเสร็จมารับสําเนาเวชระเบียน 

พิจารณาคําขอ
สําเนาเวชระเบียน 

คิดคาธรรมเนียมการขอสําเนา 

สําเนาท่ีมีคํารับรองสําเนาถูกตอง คาธรรมเนียมอื่น

 

แจงคาธรรมเนียมตอผูยื่นคํารองขอ 

- ประกาศโรงพยาบาล ท่ี 79/2559 
เรื่องหลักเกณฑการขอสําเนาเวชระเบียน
ผูปวยและอัตราคาธรรมเนียม 
-  แบบคํารองขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย 
กรณีผูอ่ืนมาขอสําเนาแทน ตองมี
เอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- หนังสือแสดงความยินยอม 
         - หนังสือมอบฉันทะ 
 
- แบบคํารองขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย 
- คําสั่งโรงพยาบาลท่ี 160/2559 
 เรื่อง แตงต้ังผูพิจารณาอนุมัติการ
ขอสําเนาเวชระเบียน 

 

 

เวชระเบียนผูปวย ประวัติผูปวย 

รายงานทางการแพทย 

 

ประกาศคณะกรรมการขอ มูล

ขาวสารของราชการฯ เรื่องการ

เรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา 

หรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง 

 

 

 
แบบคํารองขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย 
: สําหรับเจาหนาท่ี 
 
 

เอกสารแสดงตัวตนผูขอสําเนา    
เวชระเบียน 
 

แบบคํารองขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย 

แจงผลการพิจารณาตอผูยื่นคํารองขอ 

 
แผนกเวชระเบียน 
 
 
 
 
แพทยเจาของไข /      
แพทยผูไดรับแตงต้ัง       
และ / หรอื 
ผูพิจารณาอนุมัติ 
การขอสําเนาเวชระเบียน 
 
 
 

 
แผนกเวชระเบียน 
 
 

 
แผนกเวชระเบียน 
 

 

แผนกเวชระเบียน 

 
การเงิน 

 

แผนกเวชระเบียน  

 

แผนกเวชระเบียน 
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เอกสารประกอบ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล 

หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
ได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์
นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออก

ให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่ง

หนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖  ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
และให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็น
กรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ 

มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 
๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๙) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลน้ันหรือผู้กระทําการแทนบุคคลน้ันได้ตรวจดูหรือได้รับ

9

win7
Highlight

win7
Highlight



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็น
จริง ให้มีสิทธิย่ืนคําขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคล
นั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มี
คําขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอ
ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรมแล้วได้ 

หมวด ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร์ 

   

มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา
หรือมีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ใหห้นว่ยงานของรฐั
ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท 
ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อ

ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมี
คําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะ
กําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ ให้ผู้ใช้อํานาจปกครองมีสิทธิดําเนินการแทน

ตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เยาว์มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๕ ปี ต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้เยาว์ด้วย 

ข้อ ๒  ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลมีสิทธิดําเนินการ
แทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า 

 
ข้อ ๓  ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถทําการตาม

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือมีเหตุอื่นทํานองเดียวกัน ให้ผู้พิทักษ์มีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า 

ข้อ ๔  ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม และมิได้ทําพินัยกรรมกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๔ ได้ตามลําดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 
(๒) คู่สมรส 
(๓) บิดาหรือมารดา 
(๔) ผู้สืบสันดาน 
(๕) พี่น้องร่วมบิดามารดา 
(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ในกรณีตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ให้บุคคลตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) มีสิทธิดําเนินการแทนได้ไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเช่นใดก็ตาม 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๔/๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
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ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือ 

ขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
-------------------------------------------- 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคสาม ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการขอส าเนา หรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
โดยใหค้ านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ประกอบด้วย ท้ังนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

  ดังนั้นเพื่อให้การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการจึงให้ความเห็นชอบ การก าหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการทั่วไป ดังนี้ 

๑. ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดได้โดยให้ 
ถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คืออัตราดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ขนาดกระดาษ เอ ๔  หน้าละไม่เกิน   ๑   บาท 
 (๒)  ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔ หน้าละไม่เกิน   ๑.๕๐ บาท 
 (๓)  ขนาดกระดาษ บี ๔  หน้าละไม่เกิน   ๒   บาท 
 (๔)  ขนาดกระดาษ เอ ๓  หน้าละไม่เกิน   ๓   บาท 
 (๕)  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ ๒ หน้าละไม่เกิน   ๘   บาท 
 (๖)  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑  หน้าละไม่เกิน  ๑๕  บาท 
 (๗)  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐  หน้าละไม่เกิน  ๓๐  บาท 

 ๒. การเรียกค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารในขนาดกระดาษหรือในอัตราท่ีเกิน
กว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑ หรือการขอส าเนาท่ีเป็นส่ือประเภทอื่น หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นการเรียกค่าธรรมเนียมท่ีไม่เกินต้นทุนท่ีแท้จริง 

 ๓. การเรียกค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารท่ีถือว่าคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการได้ให้ความเห็นชอบ ให้คิดในอัตราค ารับรองละไม่เกิน ๕ บาท 

4. ในกรณีท่ีผู้ขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้อง เป็นผู้มีรายได้น้อย หน่วยงานของรัฐ
จะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามควรแก่กรณีได้ 

 ประกาศ ณ  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๒ 

        คุณหญิงสุพัตรา   มาศดิตถ์ 
       (คุณหญิงสุพัตรา   มาศดิตถ์) 
   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
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แบบคํารองขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย 
 

       วันที่       เดือน      พ.ศ. 

เร่ือง ขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย ประวัติผูปวย หรือรายงานทางการแพทย 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

ดวยขาพเจา.....................................................................สกุล............................................อายุ.........ป
เก่ียวของเปน � เจาของประวัติ  � อ่ืนๆ  (ระบุ)...................................................ในฐานะเปนผูรับมอบอํานาจมีความ

ประสงคในการขอสําเนาเวชระเบียนผูปวย ประวัติผูปวย หรือรายงานทางการแพทย   โดยรับรองสําเนาถูกตองของ        
� ขาพเจา � ผูปวย ชื่อ.....................................................................สกุล............................................                  

ต้ังแตวันที่.... เดือน...............................พ.ศ. ......... ถึง วันที่.... เดือน..............................พ.ศ. ......... ดังรายการตอไปนี้ 

� เวชระเบียนผูปวยนอก   � เวชระเบียนผูปวยใน 

� ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  � ภาพถายทางรังสีวิทยา / แผนซีดีบันทึกขอมูล 

ซึ่งเคยรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลแหงนี ้ เพื่อนาํเอกสารไปประกอบ    

� การรักษาตอเนื่องที่อ่ืน.........................................     � เพื่อใชสทิธิเรียกรองเก่ียวกับการประกัน 

� เพื่อใชเปนเอกสารประกอบทางศาล / คดี     � อ่ืนๆ ระบุ...........................................

พรอมกันนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสาร 

� สําเนาบัตรประชาชน � สําเนาบัตรประชาชนผูทาํการแทน 

� หนงัสือแสดงความยินยอม  � หนงัสือมอบอํานาจ  � ใบมรณะบัตร 

หากขาพเจานําเอกสารเก่ียวของกับเวชระเบียนผูปวย ประวัติผูปวย หรือรายงานทางการแพทย          
ไปใชในการใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในคาํขอ  ขาพเจาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหาย คาใชจายอ่ืนใดที่
เกิดข้ึนแกโรงพยาบาลจนเต็มจํานวน  

จึงเรียนมาเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
  ................................................. 

(.......................................................) 

      ผูย่ืนคํารอง 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...............
.............. 

   

� อนุมัติ     � ไมอนุมัติ 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

(.......................................................) 
แพทยเจาของไข / แพทยผูรับแตงต้ัง 

สําหรับ เจาหนาที ่
1. คาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง จํานวน ...... แผนละ...... เปนเงิน..............บาท
2. คาธรรมเนียมอ่ืน..........................................................................................................เปนเงิน..............บาท

 รวมเปนเงิน...................บาท (.................................................บาทถวน) 
 

ลงชื่อ......................................... 
   เจาหนาท่ีเวชระเบียน

� อนุมัติ     � ไมอนุมัติ 

(.......................................................) 
ตําแหนง................................................. 

 

ใบเสร็จเลขท่ี.................................... ลงวันท่ี.......................... 
ลงชื่อ.............................ผูรับเงิน 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
ใหเปดเผยเวชระเบียน ประวัติ รายงานทางการแพทยของตนเองหรือบุคคลในความปกครอง 

 สถานท่ี............................................................ 
 ………………………………………………………………. 

 วันท่ี................................................................. 

ขาพเจา.................................................................................................อายุ.......................................ป 
บัตรประชาชน.....................................บานเลขท่ี.............................................................................................................. 
เปนผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

ยินยอมให............................................................................................อายุ...................................ป 
บัตรประชาชน.............................บานเลขท่ี............................................................................................................... 
เกี่ยวของเปน................................ยินยอมใหเปดเผยเวชระเบียน ประวัติ หรือรายงานทางการแพทยของตนเองหรือ
บุคคลในความปกครอง 

การใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปใหถือเสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการจึงลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

ลงช่ือ................................................................ผูแสดงความยินยอม 
 (.................................................................) 

ลงช่ือ................................................................ผูรบัมอบฉันทะ 
 (.................................................................) 

ลงช่ือ................................................................พยาน 
 (.................................................................) 

ลงช่ือ................................................................พยาน 
 (.................................................................) 

หมายเหตุ : ผูรับมอบอํานาจจะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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หนังสือมอบฉันทะ 
ยื่นคํารองขอสําเนาเวชระเบียน ประวัติ หรือรายงานทางการแพทยของตนเองหรือบุคคลในความปกครอง 

 สถานท่ี............................................................ 
 ………………………………………………………………. 

 วันท่ี................................................................. 

ขาพเจา  ( นาย / นาง / นางสาว)...................................................................................................... 
อายุ...............................  ป  เลขบัตรประชาชน............................................................................................................. 
เปนผูยื่นคํารองขอประวัติการรักษาพยาบาล ของ  � ขาพเจา   � ผูปวย ช่ือ........................................................... 

ขอมอบฉันทะให  (นาย / นาง / นางสาว )........................................................................................ 
อายุ...............................  ป  เลขบัตรประชาชน.............................................................................................. 
เปนผูดําเนินการขอ / รับ สําเนาเวชระเบียนผูปวย ประวัติผูปวย รายงานทางการแพทย  แทนขาพเจา เนื่องจาก
......................................................................................................................................................................................... 
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบ สําเนาหลักฐานของขาพเจา และ ผูรบัมอบฉันทะมาดวยแลว คือ 

1. สําเนาบัตรประชาชน ผูมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตองจํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตองจํานวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ลงช่ือ............................................................ผูมอบฉันทะ 
 (.............................................................) 

 ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
 (.............................................................) 

15






