
แบบฟอร์มการให้บริการถ่ายภาพทั่วไป 
งานโสตทัศนศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อาคารเรียนรวมชั้น 4  โทร. 1702, 1710, 1739 
 

 

      สทศ.ภ.01                          วันที่  ………………….…………………….……. 

ผู้ขอใช้บริการ ……………………………….…………..…… ภาควิชา/หน่วยงาน ……………………..……………….………  โทร. ………………….………… 
เพ่ือใช้  การศึกษา   วิจัย   วิชาการ   บริการรักษา   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      อ่ืน ๆ......................................... 

เงื่อนไขการรับผลงานไฟล์ดิจิทัล  มารับเอง   ส่งผ่าน Outlook กรุณาระบุผู้รับ To……………………………………...……………………… 
(ส่งงานผ่าน Outlook ได้ต่อเมื่อ Inbox ของผู้รับเหลือเนื้อที่ว่างเพียงพอกับขนาดไฟล์ที่จะส่ง การส่งแต่ละครั้งไม่เกิน 2 MB หรือประมาณ 10 ภาพ) 

 

รายละเอียดที่ต้องการ กล้องดิจิทัล จ านวน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แพทย์ได้ขออนุญาตผู้ป่วยเพ่ือถ่ายภาพแล้ว 

   กรอกใบขออนุญาตถ่ายภาพจากผู้ป่วย (ด้านหลัง) แล้ว 

 

ลงช่ือ  ................................................…. ผู้ขอใช้บริการ 

 ถ่ายภาพผู้ป่วย 
 ถ่ายภาพผ่าตัด 
 ถ่ายภาพหนังสือ 
 ถ่ายเครื่องมือแพทย์ 
 ถ่ายภาพอาหาร, ยา 
 ถ่ายฟิล์ม X-ray 
  ก๊อปปี้/อัดส าเนา  รูปภาพ 
        สไลด์ 
        เอกสาร 
  ไฟล์ภาพเพื่อน าไปใช้  น าเสนอ 
       ตีพิมพ์ 
  อื่น ๆ …………..........................................…… 

...………………… 

…………………… 

……………………. 
……………………. 
...………………… 

…………………… 

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

 

ต้นฉบับท่ีน ามา 
หนังสือ   ………………..   เล่ม แผ่นซีดี ………………..  แผ่น           เครื่องมือแพทย์ ………………..   ช้ิน 
กระดาษพิมพ์/เขียน ………………..   แผ่น รูปถ่าย ……………….. ภาพ  ฟิล์ม X-ray        ………………..   แผ่น 
ภาพเขียน ………………..   แผ่น สไลด์ 35 ม.ม. ……………….. กรอบ อื่น ๆ .................................................. 

งานโสตทัศนศึกษาไม่มีแผ่นดิสก์/ซีดีให้บริการ  หน่วยงาน/ภาควิชาสามารถเบิกได้ทีฝ่่ายเวชสารสนเทศ 
 
 

 ผู้รับงาน …………………………………………………………………….    ผู้ผลิต …………………………………………………………………… 
              ……………./………………..…………../………………     ……………./………………..…………../……………… 
 
 โปรดน าแบบฟอร์มส่วนล่างนี้มาติดต่อขอรับงานของท่านทุกครั้ง  

       ผู้ขอใช้บริการ  ............................................................... 
 ภาควิชา  ............................................................... 
 งานท่ีขอบริการ  ...............................................................                                      ...........................................….  

 รับงานวันท่ี  ...............................................................                                       เจ้าหน้าท่ี สทศ. โทร.1702,1710 
 งานเสร็จเรียบร้อยวันที่  ...............................................................                                      …....……/……………......../........……  

      ต้นฉบับท่ีน ามาถ่าย หนังสือ   …………   เล่ม แผ่นซีดี …………   แผ่น เครื่องมือแพทย์ …………   ช้ิน 
 กระดาษพิมพ์/เขียน …………   แผ่น รูปถ่าย …………   ภาพ  ฟิล์ม X-ray        …………   แผ่น 
 ภาพเขียน …………   แผ่น สไลด์ 35 ม.ม. …………   กรอบ อื่น ๆ ........................................... 

 

   ไฟล์ภาพดิจิทัลงานเสร็จส่งคืนได้ภายใน 5 วันท าการ  ยกเว้นงานที่ถ่ายท าด้วยเทคนิคพิเศษมีการเขียนและวาดภาพประกอบจะช้ากว่าก าหนด    

ปรับปรุง 1 มกราคม 2556 

สทศ.ภ.01 



 

ใบอนุญาตถ่ายภาพ 

 

เลขที่ รพ. รามาธิบดี................................................ ............................... วนัท่ี …………………………………….…………………………………….. 

ชื่อ – สกุลของผู้ป่วย .......................................................................... วัน เดือน ปีเกิด .................. ...................................................... 

ชื่อ – สกุล ของบิดา / มารดา / ผู้ป่วย .............................................................................................. .................................................... 

ที่อยู่  ................................................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................................................. 

วันที่  .................................................................... ................ ภาควิชา / หนว่ย ................................................................................... 

แพทย์ ......................................................... .......................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าอนุญาตให้โรงพยาบาลรามาธิบดีถ่ายภาพของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นาง, น.ส. )........................................ ...................... 

............................................................................................................................. เพ่ือใช้แสดงลักษณะโรค / ความเจ็บป่วยของผู้ป่วย 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าภาพถ่ายเหล่านี้อาจจะถูกน าไปใช้ในการสอนทางการแพทย์ และการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ หรือ 

เปิดเผยต่อผู้ป่วยอื่นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคของผู้ป่วยนั้นได้ 

 

  ลายเซ็น ........................................................................  ........................................................................ 

    บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง            ผู้ป่วย (ถ้าอายุ 12 ปีขึ้นไป) 

 

 

PATIENT PHOTOGRAPHIC RELEASE 

 

DATE ………………………………………………………………..…………DEPT. / DIVISION ……………………………………………………………..………… 

PHYSICIAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

  I hereby give my permission to Ramathibodi Hospital to photography ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………….. for the purpose of illustrating his / her medical conditions and  its 
progression.  I understand that these pictures or reproductions may be used in teaching, benefiting to others 
patients, in scientific and/or medical publications. I hereby release to the Ramathibodi Hospital and its affiliations 
from any and all liability which may or could arise from the taking or the use of such photographs. 

 

SIGNED   ........................................................................   ........................................................................ 

                       PARENT / GUARDIAN             PATIENT (12 years or older) 

 

 


