
แบบฟอร์มการให้บริการถ่ายภาพทั่วไป 
งานโสตทัศนศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อาคารสุโขเพลส ชั้น 2  โทร. 1710, 1702 Fax 2450 

 
 

 

                                                            วันที…่……………….…………………….…..................................…. 
 
ผู้ขอใช้บรกิาร ………………...................................................……………… ภาควิชา/หน่วยงาน ……………………..………………………........................................……...…โทร.…………..……….……..........……….. 
เพื่อใช้ : 
[พันธกิจหลัก]  :  

○ ด้านการศึกษา (จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ) 

○ ด้านการวิจัย (สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไปประยุกต์ใช้) 

○ ด้านการดูแลสุขภาพ (ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย) 

○ ด้านบริการวิชาการ (ให้ความรู้ หรือค าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

[พันธกิจสนับสนุน]  : ○ด้านสร้างเสริมสุขภาพ   ○ด้านศิลปวัฒนธรรม    ○ด้านวิชาการ    ○พันธกิจสนับสนุนอื่นๆ 
 
 

รายการ 

❑ ถ่ายภาพทัว่ไป 
        ❑ ถ่ายภาพกิจกรรม   ❑ ถ่ายภาพการเรียนการสอน   ❑ ถ่ายภาพบคุลากร 
❑ ถ่ายภาพผู้ปว่ย 
        ❑ ถ่ายภาพผา่ตัด      ❑ แพทย์ได้ขออนุญาตผู้ปว่ยเพือ่ถ่ายภาพแลว้     ❑ กรอกใบขออนุญาตถา่ยภาพจากผู้ป่วย(ด้านหลัง)แล้ว 
❑ ถ่ายภาพหนังสือ 
        หนังสือ……...............เล่ม  |  กระดาษพิมพ/์เขียน……...............แผ่น 
❑ ถ่ายเครื่องมือแพทย,์อาหาร, ยา  เครื่องมือแพทย…์…........…......ชิ้น   |   อาหาร……...........…...ชิ้น   |   ยา…….............….ชิ้น 
❑ ถ่ายฟิล์ม X-ray    ฟิล์ม X-ray......................แผ่น 
❑ ก๊อปปี/้อัดส าเนา      ภาพเขยีน......................แผ่น   |   แผ่นซีดี.....................แผ่น   |    รูปถ่าย......................แผ่น   |     สไลด์ 35 มม. ........................แผ่น 
❑ ไดคัทภาพ  จ านวน.............................ภาพ 
❑  อื่น ๆ …………..........................................….............................................................................................................................…........................................................................... 
 
เพื่อน าไปใช้ :  ❑ รูปภาพ    ❑ สไลด์     ❑ เอกสาร     ❑ น าเสนอ     ❑ ตีพิมพ์            
 
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ 

…………..........................................………………..........................................………………..........................................………………..........................................………………............................
..............………………..........................................……....................................................................................................................................................................................................... 
  
หมายเหต ุ

แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถของานในระบบ Online ได้ โดยต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษาก่อน และสามารถส่งใบงานมาที่ Fax : 2450 หรือ E-mail : audiovisual.rama@gmail.com 
 
ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ช่ือ....................................................     ลงช่ือ  .....................................................…. ผู้ขอใช้บริการ     
 

งานโสตทัศนศึกษาไม่มีแผ่นดีวีดีให้บริการ  หน่วยงาน/ภาควิชาสามารถเบิกได้ที่ฝ่ายเวชสารสนเทศ 
 

เง่ือนไขการรับผลงานไฟล์ดิจิทัล ❑ มารับเอง  ❑  E-mail : ……………………………………...……………………………………………. 
(ส่งงานผา่น E-mail ไฟล์งานจะมีอายุ 7 วันนับจากวนัท่ีส่ง กรุณา ดาวน์โหลดไฟล์เมื่อได้รับ E-mail) 

ผู้รับงาน …………………………………………………………………….                      ผู้ผลิต …………………………………………………………………… 
 ……………./………………..…………../………………                 ……………./………………..…………../……………… 

✁ 

**โปรดน าแบบฟอร์มสว่นล่างนี้มาติดต่อขอรับงานของท่านทกุครั้ง  

ผู้ขอใช้บรกิาร .................................................................................... 
ภาควิชา  ........................................................................................... 
งานทีข่อบรกิาร .................................................................................. 
รับงานวนัที่ ........................................................................................                                                
งานเสร็จเรียบร้อยวนัที่ ......................................................................                                                

 
 
 

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

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

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

 

ไฟล์ภาพดิจิทัลงานเสร็จส่งคืนได้ภายใน 5 วันท าการ  ยกเว้นงานท่ีถ่ายท าด้วยเทคนิคพิเศษมีการเขียนและวาดภาพประกอบจะช้ากว่าก าหนด    
หากพบปัญหาใด ๆ เกีย่วกับการให้บริการของท่านโปรดติดต่อ หน่วยถ่ายภาพ โทร. 1710, คุณธนพล โทร. 48973,หน่วยธรุการ โทร. 1702  

 
--ปรบัปรุง กันยายน 2564-- 

 

Ph……..…
... 

 

Ph……..…
... 



         

ใบอนุญาตถ่ายภาพ 

 

เลขที่ รพ.รามาธิบดี............................................................................... วันที่ …………………………………….……………………………………… 

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

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

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

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

วันที่.................................................................................... ภาควิชา / หน่วย ................................................................................... ..... 

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

 ข้าพเจ้าอนุญาตให้โรงพยาบาลรามาธิบดีถ่ายภาพของ(ด.ช.,ด.ญ.,นาย, นาง, น.ส.).......................................................................... 
เพ่ือใช้แสดงลักษณะโรค / ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยข้าพเจ้าเข้าใจว่าภาพถ่ายเหล่านี้อาจจะถูกน าไปใช้ในการสอนทางการแพทย์และการ
ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์/ วิทยาศาสตร์ หรือเปิดเผยต่อผู้ป่วยอื่นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคของผู้ป่วยนั้นได้ 

 

  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) 
 

 

   


