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(1) (2) 

 

 

กอ่นทีจ่ะกรอกแบบฟอรม์ยนิยอม กรณุาอา่น (1) เอกสารเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี และ (2) ค าถามทีพ่บบ่อยในเว็บไซต ์

ดงัตอ่ไปนี:้  

(1)  https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

(2) https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf  

กรณุากรอกแบบฟอรม์นีใ้นกลอ่งขอ้ความโดยใชป้ากกาด าหรอืน า้เงนิ และใสเ่คร ือ่งหมาย   

ในชอ่งทีเ่หมาะสม และ*ลบตามความเหมาะสม 

ส่วนที ่1.  รายละเอยีดส่วนบุคคลของผูร้บัวคัซนี (ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารระบุตวัตน)  

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

  
 

ชือ่โรงเรยีน: ___________________________________________  ช ัน้: _________   หอ้ง: ________ 

 

ชือ่:             ,           

(ภาษาองักฤษ)  (นามสกลุ)    (ชือ่จรงิ) 

          

(ภาษาจนี)                            (นามสกลุ)                                      (ชือ่จรงิ) 

 

วนัเกดิ: 
__________/__________/__________ (ว/ด/ป) เพศ: _________ 

เอกสารระบุตวัตน (กรุณาใส่เครือ่งหมาย “” ลงในชอ่งและกรอกหมายเลขเอกสารใหถู้กตอ้ง) 

 หากผูร้บัวคัซนีม ีบตัรประจ าตวัฮ่องกง (HKIC), กรณุากรอกขอ้มูลในสว่นของ HKIC 

 หากผูร้บัวคัซนีไม่มบีตัรประจ าตวัฮ่องกง กรณุากรอกหมายเลขสตูบิตัรของฮ่องกง; 

แตถ่า้หากผูร้บัวคัซนีไม่ไดเ้กดิในฮ่องกง กรณุากรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 หมายเลขบตัรประจ าตวัฮ่องกง.: 

   วนัทีอ่อก: _____/_____/_______ (ว/ด/ป) 

 

         (   ) 

HKIC Symbol:   A   C   R   U 
 

 หมายเลขสตูบิตัรฮ่องกง:          (   ) 
 

 

 หมายเลขใบอนุญาตกลบัเขา้ฮ่องกง (เร ิม่ตน้ดว้ย "RM" / "RS"): 

วนัทีอ่อก: _____/_____/_______ (ว/ด/ป) 
R         

 

 หมายเลขสตูบิตัรฮ่องกง หมายเลขประจ าตวัเอกสารฮ่องกง (เร ิม่ตน้ 

ดว้ย "D") : วนัทีอ่อก: _____/_____/_______ (ว/ด/ป) 
D         

 

 อนุญาตใหอ้ยูใ่นฮ่องกง (ID 235B) - หมายเลขการเกดิ: อนุญาตให ้

อยูใ่นฮ่องกงจนถงึ: _____/_____/_______ (ว/ด/ป) 
       (  ) 

 

 หมายเลขเอกสารเดนิทางทีไ่ม่ใชฮ่่องกง (เชน่ หนังสอืเดนิทาง 

ชาวตา่งชาต)ิ: วซีา่ฮ่องกง / หมายเลขอา้งองิ.: 

 

 

    -        -   (  ) 
 

 ใบรบัรองทีอ่อกโดยส านักทะเบยีนการเกดิส าหรบับุตรบุญธรรม–  

หมายเลขเอกสาร: 
       /      

 

 หากผูร้บัวคัซนีไม่อยูใ่นหมวดทีก่ลา่วมาขา้งตน้ กรณุาแสดง ส าเนา 

ของเอกสารยนืยนัตวัตนอืน่ๆ 
หมายเลขเอกสาร:            ___      

Comirnaty – COVID-19 mRNA Vaccine 

(Fosun Pharma/BioNTech) 

แบบฟอรม์ยนิยอมส าหรบัโปรแกรมการฉีดวคัซนี COVID-19  

– ส าหรบัเดก็ทีร่บัโดสเศษส่วนของ Comirnaty ไดแ้ก่เดก็ทีม่อีายุระหว่าง 5และ11ปี และเดก็ทีเ่ขา้สู่

วยั 12ปี ทีร่บัเข็มแรกในชว่งอายุ 11ปี  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
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ส่วนที:่  ยนิยอมใหด้ าเนินการฉีดวคัซนี COVID-19  

 ขา้พเจา้ยนิยอม(a)ใหด้ าเนินการฉีดวคัซนี COVID-19 แก่บุตร/ผูอ้ยู่ใตป้กครอง* ของขา้พเจา้ ภายใต ้

โปรแกรมการฉีดวคัซนี COVID-19 (ดรูายละเอยีดในสว่นที3่) และ(b) การเขา้ถงึและน าไปใชโ้ดยกระทรวง 

สาธารณะสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มกบัรฐับาล(ไดแ้ก ่ มหาลยัฮ่องกง) ในขอ้มูลทางคลนิิกของบุตร/ 

ผูอ้ยู่ใตป้กครองของขา้พเจา้* ใหไ้วโ้ดยหน่วยสถานพยาบาลและศูนยส์ขุภาพเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งและบุคลากร 

ทางการแพทยเ์พือ่ตรวจสอบความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ืองและกจิกรรมทางคลนิิกทีเ่กีย่วกบัการฉีดวคัซนี 

COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสขุตราบเทา่ทีก่ารเขา้ถงึและการใชด้งักลา่วมคีวามจ าเป็นตามวตัถปุระสงค ์ 

ส่วนที ่3: รายละเอยีดของการฉีดวคัซนี COVID-19  

หมายเหต:ุ ตอ้งใชแ้บบฟอรม์ความยนิยอมส าหรบัการฉีดวคัซนีแตล่ะเข็ม 

A. ประเภท เข็ม1 และ ล าดบัเข็มของการฉีดวคัซนี COVID-19   (ใสเ่คร ือ่งหมาย “” ในชอ่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุ) 

1ปรมิาณส าหรบัเด็กอาย ุ 5ถงึ11ปี คอืหน่ึงในสามของผูใ้หญ ่ แตเ่ป็นสว่นผสมเดยีวกนักบัผูใ้หญ ่ เด็กอายรุะหวา่ง 5ถงึ 

11ปีควรรบัเข็มสองเป็นวคัซนี BioNTech หลงัจาก 12สปัดาห(์84วนั) จากเข็มแรก เด็กทีอ่ายตุ ่ากวา่ 12ปีทีร่บัใน 

ปรมิาณหน่ึงในสามของผูใ้หญแ่ละจะเขา้สูว่ยั12ปีโดยในชว่งการรบัเข็มสองของพวกเขา ควรจะรบัในปรมิาณเดมิตอ่ไป 

ส าหรบัเข็มทีส่อง(เชน่ หน่ึงในสามของผูใ้หญ)่กบัทางศูนยก์ารฉีดวคัซนีชมุชน อยา่งไรก็ตาม พวกเขาสามารถเลอืกรบั 

แบบเต็มโดสไดส้ าหรบัเข็มทีส่องจองผา่นทางออนไลน ์

(https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp) เหมอืนกบัผูท้ีอ่าย ุ12ปีขึน้ไป 

 

B. Comirnaty ไม่ควรใหแ้ก่บุคคลทีม่อีาการดงัตอ่ไปนี ้

หากผูท้ีร่บัวคัซนีมอีาการดงัตอ่ไปนี ้กรุณาใส่เครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่ง ☐ ดา้นล่างอย่างเหมาะสม 

 ประวตัการแพย้า Comirnaty  หรอื สารออกกฤทธิ ์หรอืสว่นผสมของยาอืน่ๆ2 ☐ 
2ไดแ้ก［่ (4-ไฮดรอกซบีวิทลิ)อะซาเนไดอลิ］บสิ(เฮกเซน-6,1-ไดอลิ)บสิ (2-hexyldecanoate)(ALC-0315)/2-

[(โพลเีอทลินีไกลคอล)-2000]-N, N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)/ 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine (DSPC)/ คอเลสเตอรอล / โพแทสเซยีมคลอไรด/์ โพแทสเซยีมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต/ โซเดยีม 

คอลไรด ์/ ไดโซเดยีม ฟอสเฟตไดไฮเดรต/ ซโูครส / น า้ส าหรบัฉีด 

 

ส่วนที4่: รบัทราบและลงนาม 

 

Comirnaty – COVID-19 mRNA Vaccine (Fosun Pharma/BioNTech) – ปรมิาณเศษสว่น1 

 เข็มแรก  เข็มสอง  อืน่ๆ กรณุาระบุ:_______________ เข็ม 

กรอกโดยผูป้กครอง/ผูดู้แล  
 

 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้มูลในเอกสารขอ้เท็จจรงิการฉีดวคัซนีส าหรบัวคัซนี  COVID-19 อย่าง 
ละเอยีดแลว้ในส่วนที3่ รวมไปถงึขอ้หา้มของ  การฉีดวคัซนี  COVID-19 ผลติภณัฑว์คัซนีไดร้บัอนุญาต 
ภายใตร้ะเบยีบการป้องกนัและควบคุมโรค (การใชว้คัซนี)(Cap. 599K) เพือ่การป้องกนัการตดิเชือ้  
COVID-19 แตย่งัไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนภายใตก้ฎหมายเภสชัและสารพษิ (Cap.138) และ ยนิยอม  ในนาม 
ของบุตร/ผูใ้ตป้กครอง* เพือ่รบัวคัซนี  COVID-19 อย่างละเอยีดในส่วนที ่ 3แลว้ ขา้พเจา้มโีอกาส 
สอบถามและไดร้บัค าตอบทัง้หมดเป็นทีน่่าพึง่พอใจ ขา้พเจา้ยงัเขา้ใจถงึภาระหน้าทีแ่ละความ 
รบัผดิชอบภายใตแ้บบฟอรม์ยนิยอมนีแ้ละค าชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp
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ขา้พเจา้ขอยนืยนัโดยการลงชือ่ไวภ้ายใตนี้ ้ขา้พเจา้ยนิยอม (ก)ใหด้ าเนินการฉีดวคัซนีใหแ้ก่บุตร/ผูอ้ยู่ 
ใตป้กครองของขา้พเจา้* ภายใตโ้ปรแกรมการฉีดวคัซนี COVID-19(ดูรายละเอยีดส่วนที ่3) และ(ข) การ 
เขา้ถงึและน าไปใชโ้ดยกระทรวงสาธารณะสุขและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มกบัรฐับาล(ไดแ้ก่ มหาลยั 
ฮ่องกง) ในขอ้มูลทางคลนิิกของบุตร/ผูอ้ยู่ใตป้กครองของขา้พเจา้* ทีใ่หไ้วโ้ดยหน่วยสถานพยาบาล 
และศูนยสุ์ขภาพเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งและบุคลากรทางการแพทยเ์พือ่ตรวจสอบความปลอดภยัอย่าง 

ตอ่เน่ืองและกจิกรรมทางคลนิิกทีเ่กีย่วกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขตราบเท่าที ่
การเขา้ถงึและการใชด้งักล่าวมคีวามจ าเป็นตามวตัถุประสงค ์

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นแบบฟอรม์นีถู้กตอ้งทุกประการ  
 
ขา้พจา้ยนิยอมทีจ่ะใหข้อ้มูลส่วนตวัของบุตร/ผูใ้ตป้กครองของขา้พเจา้* ในแบบฟอรม์นีไ้วส้ าหรบั 
หน่วยงานรฐัใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นของ “ค าชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล” 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่ารฐับาลอาจจะตดิตอ่กบัขา้พเจา้เพือ่ยนืยนัขอ้มูลและเตรยีมการฉีดวคัซนี  
 
ส าหรบัผูถ้อืบตัรประจ าตวัแบบสมารท์การด์: ขา้พเจา้ยนิยอมอนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพ/ 
เจา้หน้าทีร่ฐัอ่านขอ้มูลส่วนบุคคลของบุตร/ผูใ้ตป้กครองของขา้พเจา้[จ ากดัเฉพาะหมายเลขบตัร 
ประจ าตวัประชาชนฮ่องกง..ชือ่ (ในภาษาจนี) วนัเกดิและวนัทีอ่อกบตัรประจ าตวัฮ่องกง] บนัทกึไวใ้นช ิ
ประบุตวัตนบตัรประชาชนสมารท์การด์ของขา้พเจา้/บุตร/ผูใ้ตป้กครองของขา้พเจา้ เพือ่ใหร้ฐับาลใช ้
ส าหรบัวตัถุประสงในการ “ค าชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล” 
 
แบบฟอรม์ยนิยอมนีอ้ยู่ภายใตก้ารตคีวามตามกฎหมายของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง และขา้พเจา้ 
ยนิยอมตอ่เขตอ านาจศาลเฉพาะของศาลเขตปกครองพเิศษฮ่องกงโดยไมส่ามารถเพกิถอนได ้

 

 

ลายมอืชือ่ของผูป้กครอง/ผูด้แูล*: 

 

ชือ่ของผูป้กครอง/ผูด้แูล* (ภาษาองักฤษ): 
  

ความสมัพนัธ:์  

HKID/ เอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ  

- ประเภทเอกสารและหมายเลขเอกสารของผูป้กครอง/ผูด้แูล*: 
 

หมายเลขโทรศพัท.์:  

วนัที:่   

 

ส่วนที ่5: ย า้เตอืนวนัทีฉี่ดวคัซนี 

 

 ผูร้บัวคัซนีทกุคนควรจะน า(1)แบบฟอรม์ยนิยอมทีก่รอกแลว้ และ(2) เอกสารระบุตวัตนทีเ่กีย่วขอ้งตวัจรงิมาในวนัที ่

ฉีดวคัซนี และ (3) คูม่อืนักเรยีนหรอืบตัรนักเรยีนทีม่ภีาพถา่ย  

 ผูใ้หญท่ีม่าดว้ย เชน่ ญาตผิูใ้หญ ่ผูต้ดิตาม หรอืครใูนโรงเรยีนจะตอ้งแสดงตวั ณ จดุฉีด  

 เด็กและวยัรุน่ไดร้บัการแนะน าโดยผูเ้ช ีย่วชาญใหฉี้ดวคัซนี BioNTech เขา้กลา้มเนือ้ทีด่า้นขา้งของตน้ขากลาง 

แมว้า่พวกเขาตอ้งการฉีดทีต่น้แขนก็ตาม พวกเขาควรสวมเสือ้ผา้หลวมๆ มว้นง่ายหรอืชดุทีเ่หมาะสมเพือ่งา่ยตอ่การ 

ฉีดวคัซนี  

 

ขา้พเจา้เขา้ใจว่าการใชป้รมิาณเศษส่วนของ Comirnaty – mRNA Vaccine กบัเดก็อายุ 5ถงึ11ปีไม่ได ้
อยู่ในรายการทีร่ะบุไวใ้นกล่องทีไ่ดร้บัอนุมตัติามการอนุญาตของ  Comirnaty ภายใตภ้ายใตร้ะเบยีบ 
การป้องกนัและควบคมุโรค (การใชว้คัซนี) (Cap. 599K).  น่ีเป็นการใชน้อกฉลากทีไ่ดร้บัอนุญาตใน 
โปรแกรมของรฐับาลภายใตร้ะเบยีบการป้องกนัและควบคมุโรค (การใชว้คัซนี) (Cap.599K) โดยค านึงถงึ 
ค าแนะน าของคณะทีป่รกึษา/คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญทีร่ฐับาลแตง่ต ัง้ใหพ้จิารณาสถานการณโ์รค 
ระบาดในปัจจุบนัและทีค่าดการณไ์ว ้ ตลอดจนการเผยแพรข่อ้มูลทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ผูท้ีส่ ัง่ 
จ่าย แจกจ่าย หรอืรบัผดิชอบตอ่การด าเนินการฉีดวคัซนีในปรมิาณเศษส่วนตอ่บุตร/ผูใ้ตป้กครองของ 
ขา้พเจา้* จะด าเนินการตามค าส ัง่ของรฐับาลในโครงการของรฐับาล 
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การแจง้วตัถุประสงคข์องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

(เวอรช์ ัน่แปลใชส้ าหรบัการอา้งองิเท่านัน้) 

 

คณุใหข้อ้มูลดว้ยความสมคัรใจ ถา้คณุไม่ไดใ้หข้อ้มูลทีเ่พยีงพอ คณุอาจไม่สามารถฉีดวคัซนีได ้

 

วตัถุประสงคข์องเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีใ่หไ้วจ้ะถูกใชโ้ดยรฐับาลส าหรบัหน่ึงในวตัถปุระสงคด์งัหรอืมากกว่า ดงัตอ่ไปนี:้ 

(a) การตรวจสอบกบัหน่วยงานของรฐัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะการฉีดวคัซนี COVID-19 

(b) แจง้หน่วยงานของรฐัหรอืกรมและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดัเตรยีมการฉีดวคัซนีและตดิตามผลหลงัการฉีด

วคัซนี 

(c) ส าหรบัการสรา้ง การด าเนินการและการบ ารงุรกัษาบญัช ีeHealth (เงนิอดุหนุน) และการบรหิารและ 

ตรวจสอบโครงการฉีดวคัซนี COVID-19 ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดั ขัน้ตอนการตรวจพสิจูนด์ว้ยวธิกีารทาง 

อเิล็กทรอนิกสท์ีม่ขีอ้มูลทีก่รมตรวจคนเขา้เมอืงเก็บไว ้

(d) การโอนขอ้มูลไปยงักรมอนามยัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ว่มมอืกบัรฐับาล (เชน่ มหาวทิยาลยัฮ่องกง) เพือ่ 

ตดิตามความปลอดภยัและเหตกุารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 ภายใตโ้ครงการฉีดวคัซนี 

COVID-19 อยา่งตอ่เน่ือง 

(e) การวจิยัและสถติ ิและ 

(f) การป้องกนั การปกป้อง ชะลอหรอืความคมุเหตกุารณ ์หรอืการสง่ตอ่เช ือ้ COVID-19 รวมไปถงึการ

ตดิตามการตดิเชือ้ และ 

(g) วตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายอืน่ ๆ ตามทีก่ฎหมายมอี านาจหรอือนุญาต 

ระดบัการโอนขอ้มูล 

2. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีค่ณุใหไ้วจ้ะถกูโอนไปยงัรฐับาลและรฐับาลอาจเปิดเผยตอ่ตวัแทน องคก์รอืน่ ๆ และบุคคลที ่

สามตามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบุไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้ หากจ าเป็น 

การเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณภายใตม้าตรา 18 และ 22 และหวัขอ้ที ่6 ตารางที ่1 

ของกฎหมายขอ้มูลสว่นบุคคล (ความเป็นสว่นตวั) (บทที ่486) กรมอนามยัอาจก าหนดคา่ธรรมเนียมส าหรบัค า 

ขอเขา้ถงึขอ้มูล 

ขอ้สอบถามตา่ง ๆ  

4. ขอ้สอบถามทีเ่กีย่วขอ้งขอ้มูลสว่นบุคคล เชน่ ค าขอการเขา้ถงึและการแกไ้ข ควรสง่ไปที:่ 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

ทีอ่ยู:่ Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

หมายเลขโทรศพัท:์ 2125 2045 

 


