หนังสือมอบอำนาจและยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา
Power of Attorney and Consent for Medical History Disclosure
เลขที่พิจารณา/สัญญาประกันภัย............................................................................................................................................................................................................
Consideration No./ Insurance Contract No.
ชื่อ - สกุลผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย.......................................................................................................................................................................................
Name - Surname of insurance applicant / insured
เขียนที่ (Written at)............................................................
............................................................................

วันที่ (Date).......................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (In this letter, I)..................................................................................................................อายุ (age)...................................ป (years)
อยูบานเลขที่ (residing at house No.)................................................................ ตำบล/แขวง (Tambol/Sub District)...............................................................
อำเภอ/เขต (Amphur/District)...................................................................................... จังหวัด (Province).....................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ID Card/Passport No.)....................................................................ในฐานะ (acting as)
ผูขอเอาประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย
Insurance applicant or insured
ผูแทนโดยชอบธรรม หรือ ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของผูขอเอาประกันภัย หรือ ผูเอาประกันภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัย หรือ ผูเอาประกันภัยเปนผูเยาว)
Legal representative or legal guardian of insurance applicant or insured
(In case an insurance applicant or an insured is a minor)
ทายาทตามกฎหมาย / ผูพิทักษ / ผูอนุบาลของผูเอาประกันภัย
(Legal heir/ Guardian/ Curator of an insured)
ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใดๆ ที่ไดทำการตรวจรักษา หรือ เคยทำการตรวจสุขภาพของขาพเจา หรือของ
...............................................................................เปดเผยประวัติการตรวจรักษาหรือรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการตรวจรักษาและผลการตรวจสุขภาพ
ใหแก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือผูทำการแทนของบริษัทเปนผูรับมอบอำนาจตามกฎหมายเพื่อดำเนินการติดตอขอรับประวัติการ
รักษาดังกลาวขางตนจากแพทยหรือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดๆ ที่ไดทำการตรวจรักษาหรือเคยทำการตรวจสุขภาพ เสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทำ
การดวยตนเอง ทุกประการ อนึ่ง สำเนารูปถายหรือสำเนาเอกสารของหนังสือฉบับนี้ใหถือวามีผลบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับทุกประการ
I hereby give consent to the attending physician(s) or hospital(s) or any medical center(s) that has or had provided me or....................
........................................................................with medical treatment or medital check up to disclose the medical treatment history or other
details pertaining to the treatment and health check result to Muang Thai Life Assurance Public Company Limited or legal
representative of the Company to proceed and contact to receive the afore-mentioned medical history from the attending
physician(s) or hospital(s) or any medical center(s) that has or had provided medical treatment as if they were my own actions in all
respects. A photocopy or copy of this authorization is regarded as equally effective and complete as the original.

ลงชื่อ.............................................................ผูมอบอำนาจและยินยอม
(Sign) (
) (Grantor of Power of Attorney and Consent)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(Sign) (
) (Witness)

2-02-05-0460

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบอำนาจ
(Sign) (
) (Grantee)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(Sign) (
) (Witness)
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คำแนะนำการกรอกเอกสาร
ผูมอบอำนาจและยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา ตองกรอกรายละเอียดของตนเองพรอมลงนามในเอกสารใหครบถวน
ผูมอบอำนาจและยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา ประกอบดวย
การมอบอำนาจและยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา ในฐานะผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย
- กรณีผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะแลว : มอบอำนาจและยินยอมฯ ดวยตนเอง
- กรณีีผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยเปนผูเยาว : ใหผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ของผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย เชน บิดา, มารดา หรือผูรับอุปการะผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยตามกฎหมาย
เปน ผูมอบอำนาจและยินยอมฯ แทน
การมอบอำนาจและยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา ในฐานะทายาทของผูเอาประกันภัย
- ขอใหทายาทตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย ไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร (ที่บรรลุนิติภาวะแลว) เปนผูมอบอำนาจ
และยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา

Suggestions in Filling the Form
The grantor giving authorization and consent to disclose medical treatment history has to ﬁll in personal information
and sign all documents. The grantor giving authorization and consent to disclose medical treatment history comprises:
Giving authorization and consent to disclose medical treatment history as an insurance applicant/insured
- In case an insurance applicant/insured is not a minor : Give authorization and consent personally
- In case an insurance applicant/insured is a minor : Legal representative or legal guardian of the
insurance applicant/insured such as father, mother or legal adopter is to give authorization and consent
on the minor’s behalf.
Giving authorization and consent to disclose medical treatment history as an heir of the insured
- Legal heirs of the insured, i.e. father, mother, spouse, children (sui juris), shall give authorization and consent
to disclose medical treatment history.

